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ІСТОРИЧНІ НАУКИ 
Барабаш Л.В., 

студентка І курсу магістратури історичного факультету 

Національного педагогічного інституту імені М. П. Драгоманова 

 

ВСТАНОВЛЕННЯ МІЖДЕРЖАВНИХ СТОСУНКІВ РУСІ І ПОЛЬСЬКОГО 

КНЯЗІВСТВА 
 

Достеменно невідомо коли в Європі постало Польське князівство, як суб’єкт міжнародної політики. 

Подібна ситуація склалася також з Руським князівством. Проте, можна з впевненістю говорити, що в 

середині IX ст. ці два князівства вже сформувалися та вже проводили певну зовнішню політику [2, с. 3]. 

Першим достовірно відомим правителем Польського князівства можна назвати Мешка І, згадка про якого 

в джерелах датується 960 роком [4, с. 19]. Щодо Русі, то найповніші свідчення з джерел маємо про одних з 

перших князів Аскольда (50-60 рр. ІХ ст.) та Діра (70 – поч 80-х рр. ІХ ст.). Зокрема, про останнього, арабський 

мандрівник Аль-Масуді писав, що він перший зі слов’янських царів, що володів містами та багатьма 

територіями [1, с. 39]. Проте, за цей період немає жодних згадок про відносини з Польським князівством.  

В історіографії, перші взаємовідносини між державами датують кінцем Х ст., пояснюючи це 

зовнішньополітичною орієнтацією держав: Русі на Візантію, Польського князівства на Священну 

Римську імперію. Саме ці дві імперії задавали тон в політичних відносинах тогочасної Європи. Однією з 

причин пізнього зародження міжнародних відносин між державою П’ястів і Руссю називають природний 

фактор: великі лісові масиви, які, фактично, відгороджували два князівства. 

Однією з гіпотез встановлення міжнародних відносин між Київської Руссю і Польським князівством 

є 973 рік. В цьому році в Кведлінбурзі Оттон І провів сейм, де зібралися представники численних 

правителів Європи, зокрема руські та польські посли. Вказується, що саме на цьому сеймі відбулися перші 

політичні контакти між Руським та Польським князівствами. Оскільки в цей період руським князем був 

Ярополк, який дотримувався прозахідних поглядів і навіть прийняв християнство за західним обрядом. 

Однак на ця гіпотеза викликає шквал критики, оскільки, про участь послів від Київської Русі немає 

жодних свідчень в інших тогочасних хроніках, крім свідчення Ламберта Герсфельдського [2, с. 10,16]. 

Більшість вчених схиляється до 981 року, як відправної точки у зовнішньополітичних стосунках двох 

держав. В цей рік, за Повістю врем’яних літ, Володимир здійснив похід на Червенські міста і Перемишль, 

які належали "ляхам". Проте в історіографії постає ціла низка питань, щодо достовірності даної дати і 

приналежності Червенських міст та Перемишля до Польського князівства. Існує чотири основних 

припущення про те, що виправу київського князя було здійснено: 1) на чехів (Чеське князівство); 2) на 

ляхів (поляків); 3) проти незалежного племінного союзу або повсталого руського племені; 4) і, зрештою, 

що насправді ніякого походу не було.  

Прихильники першої гіпотези припускають, що Червенська, а також Перемишльська землі були залежними 

від Кракова, тому та країна яка володіла Краковом, мала володіти Червенськими землями і Перемишлем. 

Прибічники даного твердження вважають, що починаючи з середини X ст., місто належало до Чехії. 

Дослідники, які схиляються до другої гіпотези, стверджують, що Краків належав до Польського 

князівства, а отже, й Червенські міста теж. Спростовується теза, що якщо Чеське князівство і володіло 

Краковом, то воно обов’язково мало володіти і Червенськими містами. 

Прихильник третьої гіпотези стверджували, що ці терени належали до Русі з 907 року, а за часів 

правління Ярополка ці землі були втрачені.  Тому похід 981 року був здійснений проти повсталого 

руського племені [5, с. 44-49].  

Прихильники четвертої гіпотези, серед яких був Михайло Грушевський,  ставили під сумнів взагалі 

можливість даного походу в 981 році. Оскільки не можна буквально трактувати відомості літопису. 

Проаналізувавши, всі ці підходи до зародження русинсько-польських відносин можна прийти до 

висновку, що між Польським та Руським князівствами існував конфлікт наприкінці Х століття. 

Враховуючи дані Гільдесгаймських анналів, де вказано, що в 992 році Болеслав не зміг прибути до 

Бранденбурґа на виклик імператора Оттона ІІІ через приготування до «великої війни» з Руссю [3 с. 487-

488]. Тобто, Болеслав  Хоробрий, який тільки прийшов до влади після смерті Мешка І, не міг готуватися 

до нової війни з Руссю через внутрішньополітичну ослабленість Польського князівств: Болеславу 
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довелося боротися за владу зі своєю мачухою Одою. Отже, він не збирався йти сам у похід проти Русі, 

тому очікував нападу з боку Володимира. Це дає підстави говорити, що київський князь не захоплював 

Червенські міста у 981 році і тільки у 992 році намагався їх приєднати.  

Отже, сучасні дослідники схильні трактувати 981-992 роки, як період тривалого конфлікту між 

Руським та Польським князівствами, водночас ця дата вважається відправною точкою у 

зовнішньополітичних стосунках між двома державами.   
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                                   студент 1 курсу магістратури історичного факультету 

                 Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова 

 

ДО ПИТАННЯ ПРО РЕОРГАНІЗАЦІЮ ІТАЛІЙСЬКОГО  

ЕКСПЕДИЦІЙНОГО КОРПУСУ В РОСІЇ (КСІР) У ВОСЬМУ ІТАЛІЙСЬКУ АРМІЮ В 

РОСІЇ (АРМІР) У 1942 РОЦІ 
 

Проблема  реорганізації КСІР у АРМІР має скромну історіографію. Це питання вивчали італійські 

автори А. Валорі [5] , М.-Т. Джусті [4]. Серед праць радянських дослідників варто виділити дослідження 

Г. Сафронова [1; 2] та Г. Філатова [3]. 

Про рішення «з першим теплом 1942 р. розпочати наступ на східному фронті з метою повного 

знищення СРСР» А. Гітлер повідомив свого союзника Б. Муссоліні листом від 29 грудня 1941 р. 

Наголошуючи на необхідності своєчасної додаткової військової допомоги нацистський диктатор 

висловлював дуче глибоку вдячність за пропозицію послати на Східний фронт ще два корпуси та обіцяв 

залишити італійські війська під командуванням власних, а не німецьких генералів [3, с. 105]. 

Будучи впевненим у перемозі гітлерівського блоку в війні з СРСР, Б. Муссоліні прагнув за краще 

забезпечити Італії місце великої держави у війні на Сході, а ніж ділити з німцями успіх на другорядному 

театрі військових дій у Північній Африці. Під час поїздки голови генштабу Італії У. Каваллеро до 

Німеччини на початку травня 1942 р.  союзники остаточно узгодили плани перекидання нових італійських 

військових контингентів на Східний фронт, а командувачем новоствореної армії Б. Муссоліні призначив 

генерала І. Гарібольді. 

7 травня 1942 р. начальник Генерального штабу Вермахту Ф. Гальдер представив І. Гарібольді 

особисто А. Гітлеру [2, с.213].   

Новостворена армія, до складу якої мав увійти й діючий на Східному фронті італійський 

експедиційний корпус, отримала найменування Італійської армії в Росії (АРМІР) та порядковий номер 

вісім. Додатково на німецько-радянський фронт Б. Муссоліні відправив два армійські корпуси: 2-й – у 

складі трьох піхотних дивізій («Равенна», «Коссерія», «Сфорцеска») і альпійський корпус в складі трьох 

гірськострілецьких дивізій («Трідентіна», «Юлія» і «Кунеензе»). Для забезпечення тилів АРМІР, до 

складу армії включили дивізію «Вінченца» без артилерійського полку. Солдатами та офіцерами дивізії 

були в основному вчорашні резервісти, багато з них – старшого віку. За відсутність будь-якого 

фронтового досвіду у вояків самі італійці називали цей підрозділ «дивізією олов'яних солдатиків» [3, с. 

117]. До складу експедиційних сил включили й фашистські батальйони так званих «чорносорочечників». 

На схід також прямували 3 бригади військової жандармерії італійців – «добровольчої міліції безпеки» 
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(«Монтебелло», «Бале Скрівіа» та «Леонесса»). Численними були частини, підрозділи і тилові служби 

армійського підпорядкування.  

8-му італійську армію озброїли майже 4 500 кулеметів, близько 3000 гармат і мінометів. АРМІР мала 

80 танків і самохідних артилерійських установок, 100 літаків і майже 15 000 автомобілів. До складу армії 

увійшов єдиний у всіх збройних силах Італії дивізіон (12 гармат) 210-міліметрових гаубиць та 60 гаубиць 

калібру 149 мм (із 89-ти, що були в італійців). Все найкраще з зенітної і протитанкової артилерії також 

було направлено на Східний фронт: новітні 90 та 75-міліметрові зенітні гармати (чверть усієї зенітної 

артилерії цих калібрів). До складу озброєння 201-го армійського артилерійського полку увійшли всі 36 

наявних в Італії сучасних 75-мм. протитанкових гармат. Всю артилерію АРМІР (за винятком гірської 

в'ючної артилерії альпійських дивізій) перевели на механічну тягу – 1130 тягачів [1, с. 220].  

У результаті такої реорганізації чисельність діючої на сході італійської армії зросла до 229 000 осіб, а 

частка Італії в сухопутних силах союзників на Східному фронті зросла до 10 %. При цьому, в СРСР 

опинилося 79% діючої армії сухопутних сил Італії, зокрема 28% її бойових частин [4, с. 45]. 

Відправлення з'єднань АРМІР на фронт розпочалось у червні 1942 р., і лише в кінці липня більша 

частина армії прибула на Донбас. 17 червня 1942 р в штабі німецького командування групи армій 

«Південь» у Полтаві відбулася нарада німецького та італійського командування щодо характеру 

використання прибулих італійських з'єднань і вироблення принципів управління АРМІР. Згідно 

директиви А. Гітлера від 5 квітня 1942 р. союзні, зокрема й італійські, війська мали використовуватись на 

донському рубежі оборони та як резерв 2-го ешелону наступаючих німецьких армій [5, с. 97]. 

Таким чином, в угоду власним імперським амбіціям Б.Муссоліні збільшив чисельність італійських 

військ, озброєння і техніки на Східному фронті. Такі дії стали незаперечним доказом значення, що його 

фашистське керівництво Італії надавало розгортанню військових сил на німецько-радянському фронті та 

місця, яке в планах Італії посів цей ТВД на початку літа 1942 р. 
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«УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ» В НАЦІОНАЛЬНІЙ ПОЛІТИЦІ ПОЛЬЩІ У 1926-1939 РР. 
 

У 1926 р. внаслідок травневого військового державного перевороту, який очолив Ю. Пілсудський, 

подав у відставку президент С. Войцеховський і прем’єр-міністр В. Вітос. Була встановлена диктатура 

Ю. Пілсудського, в руках якого опинилась вся повнота влади. 31 травня Національні збори Польщі обрали 

його президентом, проте він відмовився і залишився міністром оборони Польщі, а президентом, за 

рекомендацією Ю. Пілсудського, було обрано І. Мосціцького. 6 серпня президентським декретом була 

запроваджена посада генерального інспектора збройних сил, який не підкорявся ні урядові, ні сенатові. 

27 серпня 1926 року Ю. Пілсудський посів і довічно обіймав цю, фактично, диктаторську посаду, як і 

посаду військового міністра. Новими лідерами було проголошено політику «санації», тобто 

оздоровлення, де передбачалось обмежити демократичні свободи задля зміцнення державності й 

досягнення процвітання країни. З цього часу почався новий етап в національній політиці польського 

уряду, зокрема в польсько-українських відносинах [3, с. 124]. Головною зміною в національній політиці 

стала відмова від полонізації українців та представників інших народів. Пропагувалася повага до прав 

національних меншин, натомість від них вимагалось лояльне ставлення до польської держави.  
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Першим кроком втілення у життя нового політичного курсу в національному питанні, стало 

призначення волинським воєводою у липні 1927 р. Г. Юзефського, який був одним з найближчих соратників 

Ю. Пілсудського. Обійнявши посаду, він намагався вирішити проблему національних меншин, шляхом 

забезпечення умов, в яких представники непольського населення будуть почувати себе комфортно, а тому, 

будуть лояльніше ставитися до польського уряду. Цей підхід був застосований при проведені, так званого 

«Волинського експерименту», де українці отримали певні автономні права, можливість розвивати свою мову 

та культуру [6, с. 78]. Однак, враховуючи події 40-х років, ця політика провалилася. 

«Санаційний» режим Ю. Пілсудського, не зміг згладити протиріччя між українцями і польськими 

осадниками. Авторитарний режим, хоч і мав власне бачення на національну політику, проте нічого не змінив у 

ставленні до української проблеми. Продовжувалися дискримінаційні дії, які мали на меті посилити польський 

вплив у Східній Галичині, шляхом подальшого переселення цивільних і військових колоністів [3, с. 125]. 

Захищаючи на селі інтереси польських власників та колоністів, «санаційний» уряд проводив політику 

жорстокого терору і репресій проти українського селянства. Наприкінці 1926-1927 рр. у Володимир-

Волинському був проведений судовий процес над групою місцевих селян, яких звинуватили у підготовці 

збройного повстання проти Польської влади і відокремлення регіону від Польщі [2, с. 476]. 

Національну проблему на західноукраїнських землях загострювала діяльність Організації 

українських націоналістів, створеної в 1929 р на основі УВО. У 1930 р. ОУН, протидіючи колонізації, 

провела саботажну акцію спалювання польських дворів і скирт збіжжя та сіна. Головною метою якої, було 

примусити польських осадників покинути свої господарства. 

Уряд Ю. Пілсудського відповів на рух опору з боку українських селян і оунівців політикою 

«пацифікації» (умиротворення). З 31 липня до 30 листопада політикою «пацифікації» було охоплено 221 

село у Львівському, 121 — Тернопільському і 89 сіл у Станіславському воєводствах. Арешти проводились 

тоді, коли вже інтенсивність протестів українського населення пішла на спад, тобто в жовтні-листопаді. 

Загалом з 1 липня до 1 грудня 1930 р. у цих трьох воєводствах було заарештовано 1739 осіб, з яких 1143 

були віддані під суд [1, с. 83]. Ставлення до українських селян, під час проведення акції, було жорстоке, 

масові фізичні розправи над українцями набували характеру політичного терору. Застосувався принцип 

колективної відповідальності всього населення за акції протесту, влада вдавалася до репресивних заходів 

у близько 30 повітах Галичини де проживало близько 5 млн чоловік [3, с. 123]. 

Проте політика пацифікації не досягла своєї головної цілі і саботажна діяльність ОУН 

продовжувалась. 15 червня 1934 року члени ОУН вбили міністра внутрішніх справ Польші Б. Пєрацького. 

У відповідь польський уряд створив концентраційний табір Береза Картузька, який використовувався в 

боротьбі проти українського національного руху [2, с. 492].  

Станом на другу половину 30-х років внутрішньополітична ситуація в Польщі, для українського 

народу залишалась складною. Тому лідери українських політичних партій розуміли, що слід піти на 

компроміс з польською владою для припинення репресій українського народу. Від імені політичних 

партій на західноукраїнських землях УНДО й УПР в сеймі Польщі виступив їх голова Дмитро Левицький 

5 лютого 1935 року. Він запропонував урядові надати автономію для українців Польщі, а також 

висловився за польсько-українське порозуміння на базі спільної антирадянської платформи. Сутність 

полягала в тому, що політика, яка проводилась в СРСР в національному питанні по відношенню до 

українського населення була набагато жорсткіша і кривавіша, на відміну від політики польського уряду. 

Голодомори і репресії, які здійснював радянський уряд викликав жах у представників українського 

національного руху на західноукраїнських землях. 29 травня відбулася зустріч між українськими послами 

В. Мудрим, В. Целевичем і О. Луцьким з одного боку і міністром М. Косцялковським з іншого, де було 

розглянуто ряд справ господарського і культурного життя українців. Фактично, ця зустріч і започаткувала 

період в українсько-польських відносинах, який отримав назву «нормалізації». На цій зустрічі була 

підписана угода, яка передбачала виборчий компроміс за яким у кожному з 15-ти виборчих округів в 

Східній Галичині повинен був бути обраний один українець і один поляк. Даний компроміс призвів до 

того, що у результаті виборів українці отримали 14 посад у сеймі і 15 мандатів в сенаті. В. Мудрий був 

обраний віце-маршалом сейму. Проте дана виборча угода мала й негативні наслідки. Так, її сферою 

діяльності була лише виключно територія Східної Галичини. І польська сторона залишала за собою право 

затверджувати або відкидати українські кандидатури [4, с. 298].  

Проте політика нормалізації тривала відносно не довго і декларувалася здебільшого на словах. Після 

смерті 12 травня 1935 року міністра оборони Польщі Ю. Пілсудського, який фактично керував країною, 
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почалася боротьба за владу у вищих ешалонах, яка закінчилась перемогою Генерального інспектора 

збройних сил Е. Ридза-Смігли. Саме за його сприяння розпочалася підготовка полонізаційно-

ревіндикаційної програми (руйнування православних храмів) у Люблинському воєводстві наприкінці 

1936 року. Жана акція тривала з початку травня до 16 липня 1938 року. Під час її реалізації у Любліні, у 

1938 році було знесено 127 храмів, у тому числі 91 церква, 10 каплиць, 26 молитовних будинків. Одна 

церква залишилася в руїні. Чотири церкви та чотири каплиці були передані католицькій церкві. Були 

зруйновані храми: у Бялі-Підляшці - з 1582, у Замощі - з 1589, у Кольниці - з 1578, або церкви, збудовані 

до 1596 року у Хелмі, Ярославці та Модрині. Зруйнована церква в Щебжешині відбулася з 1184 року. 20 

церков, збудованих після закінчення Першої світової війни, було знесено [5, с. 28]. 

Отже, санаційний режим, який повинен був забезпечити права національних меншин, натомість 

проводив політику подальшої асиміляції і викорінення українського елементу на території Галичини та  

Західної Волині. З кожним подальшим кроком рішення польського уряду ставали все більш рішучішими 

у вирішенні «українського питання».  
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ПРИЧИНИ ІСНУВАННЯ РАБСТВА В США 
 

Рабство існувало з того часу, як осіле життя зробило примусову працю полонених більш бажаною, 

ніж їхнє винищення. Поступовий прогрес цивілізації однак призвів до зменшення ролі рабства серед 

християнських народів, і воно, скоріше за все, було б повністю ліквідоване, якби не відкриття Америки. 

За 50 років до цього португальці ввели регулярну торгівлю рабами між Європою та Африкою. Проте в 

Європі рабство не мало місця, за виключенням домашніх слуг багачів. Однак в Новому світі відкрились 

сприятливі обставини для продажу рабів та нові поприща для їхньої праці.  

Невдовзі після того, як Колумб відкрив Новий Світ, французи та іспанці привезли туди з собою рабів 

у складі різних експедиції. Але набагато більша їх частка прибувала в кайданах, на кораблях 

работорговців. Перші темношкірі раби прибули до Вірджинії  у 1619 р. на борту нідерландського судна. 

Економічна база для рабовласництва встановилась, починаючи з заселення в тому ж році Чарльстона та 

Південної Кароліни та введення згодом вирощування рису. Спочатку більшу частину невільників 

поставляла англійська королівська африканська компанія, але з 1688 р. торгівля стала вільною і багато 

купців з Нової Англії зайнялися нею.  

Протягом XVIII ст. встановилася система трьох ланкової торгівлі: патоку доставляли з Вест-Індії до 

Нової Англії, де з неї виробляли ром; ром відправляли в Африку і обмінювали на рабів, яких в свою чергу 

переправляли в Вест-Індію або південні колонії, де і продавали. Шлях між Африкою і Вест-Індією 

називайся «середнім рейсом» і супроводжувався жахливою смертністю і стражданнями рабів. 
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З 1500 по 1900 рік приблизно 12 мільйонів африканців були насильно перевезені на захід, лише 

близько 10 мільйонів з них пережили подорож. Проте все ж порівняно мало рабів опинилися на землях 

Штатів. До 1808 року, коли трансатлантична торгівля рабами офіційно завершилась, тільки 6% всіх 

африканських рабів Нового Світу, знаходились в Північній Америці. 

Рабство існувало в усіх колоніях, але в різних масштабах. У Новій Англії були найменш сприятливі 

умови для поширення рабовласництва і воно поступово зникло не стільки через моральну 

невідповідність, як через об’єктивні причини: воно просто було економічно не вигідним через своєрідний 

промисловий розвиток цієї області. Квакери Пенсильванії повставали проти рабства, але в Нью-Йорку і 

Нью-Джерсі від 8% до 10% населення становили раби, з якими м’яко поводилися.  

На Півдні положення було зовсім іншим. З 400 тисяч рабів в колоніях на 1760 р., три чверті жило на 

Півдні; пропорції в різних колоніях коливалися: від 30% населення в Меріленді до 60% в Південній Кароліні. 

У тютюнових колоніях поводження з рабами було за своїм характером більш патріархальним; але на рисових 

полях Південної Кароліни мали місце прояви крайньої жорстокості. В основному рабам жилося погано через 

жахливі природні умови, тяжку працю та постійну жорстокість, що була породжена страхом повстань. 

Спочатку колоністи навіть опиралися введенню рабства. В Массачусетсі, Віргінії, Провіденсі та 

Джорджії були видані різні постанови, що забороняють або обмежують його. Однак, серед англійців, які 

давно вже вели торгівлю рабами з Вест-Індією, не було такої принциповості. У 1663 р. британський 

Комітет закордонних плантацій заявив, що «чорні раби є найбільш корисним придатком до плантацій». 

Сімдесят років по тому члени Торгової Ради стверджували, що «колонії жодним чином не могли б 

існувати» без відповідної кількості рабів. Закони, видані в колоніях з метою обмеження торгівлі рабами, 

зазвичай відкидалися урядом, і королівські губернатори були попереджені, що не варто дозволяти колоністам 

«завдавати шкоди торгівлі, яка є дуже корисною для нації».  Дійсно, першою метою введення рабської праці 

було швидке розчищення ґрунту та виробництво товарів, що вело до збагачення. Можна стверджувати, що 

розвиток Півдня без системи рабства і схожого з ним інституту білого кріпацтва, сильно затримався б та носив 

би зовсім інший характер.  Поступово, так як вони зрозуміли всю вигоду рабства, заперечення колоністів 

відпали і залишалося тільки невеликі сумніви щодо рабовласництва або торгівлі рабами. 

Ідеологія рабовласницького Півдня, може здатися сучасній людині абсолютною дикістю, що не 

заслуговує на особливу увагу. Проте важливо враховувати, що аргументи, висунуті ідеологами, 

знаходили широку підтримку серед громадян всієї країни, навіть північних штатів. Дана ідеологія не була 

примітивною та заснованою на расизмі. Вона виникла в країні, яка була першою в своєму роді, а отже 

повинна була обґрунтовувати своє право на існування. 

Найбільш значними ідеологами рабства на Півдні є Джон Келхун і Джордж Фіцх’ю. Підтримка 

рабства стала основною темою всіх робіт Келхуна. Він доводить, що рабство – не просто першооснова 

південного суспільства, але також абсолютне благо як для господарів, так і для самих рабів. Він жорстко 

критикував аболіціоністів, які, за його словами, значно спотворили картину життя рабів. Тільки рабство 

зробило з чорних дикунів людських істот. На підтвердження своїх слів Келхун порівнював американських 

чорних з тими, що живуть в Африці, доводячи, що перші багато в чому перевершують других і фізично, 

й інтелектуально, і морально, а головна причина – характер американського рабовласництва, в якому білі 

господарі і чорні раби утворюють єдину дружню сім'ю. 

Слідом за цим Келхун критикував капіталістичний лад, доводячи, що південна рабовласницька цивілізація 

значно випереджає північну, і що саме перша – добро, а друга – зло. За словами Келхуна, в будь-якому 

суспільстві існує поділ на прошарки, і незмінно один прошарок існує за рахунок іншого. Але найжорстокішою 

є капіталістична експлуатація, так як розвиток будь-якого капіталістичного суспільства полягає в постійному 

збільшенні прірви між роботодавцями і робітниками, збільшенні багатства перших та бідності других. 

Основною темою міркувань Джорджа Фіцх’ю було порівняння капіталістичного і рабовласницького 

суспільства, де першому, природно, даються тільки негативні, а другого – позитивні оцінки. Капіталізм 

він характеризував як маленький експеримент історії, обмежений в часі і в просторі. Це, на переконання 

Фіцх’ю, – тимчасовий відступ від центрального шляху розвитку людства, який почали рабовласницькі 

цивілізації Греції і Риму, і продовжили американські рабовласники. 

Експлуатацію однієї людини іншою знищити неможливо, проте необхідно вибрати між двома формами 

експлуатації кращу. І тут свою перевагу Джордж Фіцх’ю віддавав рабовласницькій експлуатації, а не 

капіталістичній. Головним недоліком капіталізму – в тому, що він кидає не пристосовану людину в бурхливе 
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море соціальних, економічних і політичних сил. А інститут рабства навпаки заснований на тому, що господарі 

всіляко прагнуть підтримати і максимально продовжити життя та працездатність своїх підневільних. 

Щодо поняття «країни свободи», то потрібно розуміти – США ХVIII-XIX століть це зовсім не ті 

Штати, які ми можемо бачити зараз. Там поняття рівності громадян не було прописане в конституції. Та 

і люди зовсім не ті, з іншими цінностями. Для них поняття рівноправ’я, свободи та рівності ще не значать 

того ж, що вони значать для нас. Здавалось би, кожна людина, яка вміє мислити, може побачити в рабстві 

щось, що не відповідає принципам людяності та гуманності. Проте через економічні вигоди (які насправді 

не є такими однозначно вигідними, в порівняні з найманою працею), які вбачали плантатори, будувалась 

ідеологія виправдання рабовласництва. Народ, що був вихований з поняттям того, що білі є 

цивілізованими, а люди, що мають інший колір шкіри – не люди взагалі, не міг існувати без рабства. 

Інститут рабства не протирічить Сполученим Штатам XIX століття. «Країною свободи» вони були лише 

для людей, які «від народження і за кольором шкіри вільні», а не для живих знарядь праці. Це поняття скоріше 

характеризує те, що людина з Європи, не важливо який соціальний статус вона мала до цього, могла приїхати 

та спокійно (або ж не дуже) жити. Цінності були іншими, виробництво не бідувало, а отже і рабство це не гріх. 

Принаймні, до часу, поки деякі не почали все ж усвідомлювати, що мабуть купувати людей це трохи не 

правильно. Проте все засновано на корінному нерозумінні «що ж поганого в рабстві», адже раби – не люди. 
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СІМ’Я - ЦЕ СОЦІАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ 
 

Сім’я - це соціальний інститут відтворення і розвитку соціокультурного статусу, духовних і 

матеріальних цінностей, соціального здоров’я та благополуччя індивідів і всього суспільства; 

саморегулююча система з відносно стійкими моделями поведінки і взаємин з навколишнім середовищем, 

зразками комунікації, процесами, структурою; найважливіший об’єкт соціальної роботи. 

Сім’я, за визначенням І.Танчина, – це соціально санкціонована, відносно стійка група людей, яка 

об’єднана кровною спорідненістю, шлюбом або усиновленням дітей, члени якої проживають разом і 

економічно пов'язані між собою. Сім’я є одночасно і малою соціальною групою, і соціальним інститутом [1]. 

Аналіз сім’ї як соціального інституту передбачає розгляд зразків сімейної поведінки, рольового набору, 

особливостей формальних і неформальних норм і санкцій у сфері шлюбно-сімейних відносин. Норми 

можуть реалізуватися по-різному: в одному випадку – завдяки юридичним, законодавчим правилам, актам; 

в іншому – шляхом використання традицій, звичаїв, моральних принципів, громадської думки та ін. 

Сім’я є стійкою формою взаємовідносин між людьми, в рамках якої здійснюється основна частина 

повсякденного життя людей. Будучи основним інститутом розвитку особистості та соціалізації дітей, 

сім’я відчуває на собі вплив як позитивних, так і негативних процесів, що відбуваються в суспільстві. У 

родині реалізуються основні людські потреби: порятунок від самотності, домашнє вогнище, що дарує 

людині світ, радість і спокій. Нарешті, сім’я - це соціальна опора, без якої важко обійтися в наш час. 

Залежно від атмосфери сімейних відносин сім’ї прийнято поділяти на гармонійні і дисгармонійні сім’ї. 
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За типами сім’ї поділяють на нуклеарні і розширені. Ці два типи вважаються основними і включають 

ряд підтипів. 

Нуклеарні сім’ї складаються тільки з подружжя з дітьми або без дітей (підтип - повні нуклеарні сім’ї) 

або одиноких матерів або батьків з дітьми (підтип - неповні нуклеарні сім’ї). 

Словосполучення «нуклеарна сім’я» утворено від латинського слова nucleus («ядро»). Сімейним 

ядром вважається подружня пара з дітьми або без них (повне сімейне ядро) або одинока мати (батько) з 

дітьми (неповне сімейне ядро). Повна нуклеарна сім’я складається лише з повного сімейного ядра, 

неповна нуклеарна сім’я - тільки з неповного сімейного ядра. 

В розширених сім’ях, крім членів сімейного ядра є ще й інші родичі - найчастіше батьки одного з 

подружжя в повних сім’ях або одинокій матері (батька) в неповних сім’ях.  

Найважливішою характеристикою сім’ї є її структура. Під структурою сім’ї розуміється система 

відносин, спорідненості та сукупність духовних, моральних, психологічних відносин всередині сімейних 

відносин, відносин влади і авторитету в сім’ї. У структурі сім’ї враховуються такі компоненти: 

 кількість членів сім’ї, їх родинні зв’язки, характер відносин; межі взаємовідносин; 

взаємовідносини між членами сім’ї і сімей як системою з іншими членами «великої» сім’ї (бабусі і дідусі, 

двоюрідні родичі і т. д.); 

 взаємовідносин між сім’єю як системою і найближчими друзями;  

 оточення: під ним розглядаємо ситуацію проживання, соціологічний статус, вплив референтної 

групи «великої» сім’ї, сильні і слабкі сторони цього впливу на сім’ю; 

 функціонування сім’ї: воно включає в себе рольову діяльність її членів - сукупність установок, 

норм та взірців поведінки, що характеризує ставлення одних членів сім’ї до інших. Рольова значущість 

членів сім’ї враховується при роботі з сім’єю як об’єктом впливу. 

Як соціальне утворення, сім’я виконує певні функції, які відображають як суспільні потреби в її 

життєдіяльності, так і індивідуальні потреби членів сімейної групи. Головною функцією сім’ї є первинна 

(або базова) соціалізація дитини, її формування та розвиток . 

У життєдіяльності сім’ї виділяють функції сім’ї щодо задоволення певних потреб її членів. До них відносять: 

 функція первинного соціального контролю, яка полягає в забезпеченні виконання соціальних 

норм поведінки усіма членами сім’ї, в першу чергу тими, хто в залежності від ряду причин не здатний 

виконувати їх самостійно; 

 соціалізуюча функція полягає в задоволенні індивідуальних потреб у батьківстві та материнстві, 

вихованні, самореалізації в дітях. Сім’я забезпечує соціалізацію підростаючого покоління; 

 соціально-побутова функція полягає в задоволенні матеріальних потреб у збереженні здоров’я її 

членів. В ході виконання цієї функції забезпечується відновлення витрачених у процесі праці сил; 

 соціально-емоційна функція полягає в задоволенні членами сім’ї потреб в симпатії, повазі, 

підтримці, психологічному захисті; 

 соціокультурна функція полягає в задоволенні потреб у спільному проведенні дозвілля, 

взаємному духовному збагаченні. Сприяє культурному, духовному і моральному розвитку особистості; 

 сексуально-еротична функція полягає в задоволенні сексуально-еротичних потреб подружжя та 

забезпеченні біологічного відтворення. 

Таким чином, сім’я є класичним соціальним інститутом. Сім’я є історичним, складним, формальним, соціальним 

(у вузькому значенні цього слова), легітимним соціальним інститутом, що відповідає за продовження роду. 

Література 
1. Соціологія сім’ї: конспект лекцій для студентів спеціальності 054 «Соціологія» у 2-х частинах / Н.О. Ляшенко,  

Н.М. Семке. Харків: НТУ «ХПІ», 2018. 96 с. 
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ЕЛЕКТРОННИЙ ПІДРУЧНИК ЯК ЕЛЕМЕНТ ДИСТАНЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ 

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 
 

Актуальність. Сучасні методи навчання, що ґрунтуються на активних та самостійних формах 

здобуття знань і роботи з інформацією, поволі витісняють демонстраційні і ілюстративно-пояснювальні 

методи, які широко використовуються традиційною методикою навчання. Паралельно з цим відбувається 

впровадження в навчальний процес новітніх інформаційних технологій, що дає змогу значно підвищити 

його якість, зробити навчальний процес більш гнучким, стимулювати студентів до самостійної роботи.  

Ефективність самостійної роботи в системі дистанційного навчання багато в чому залежить від самих 

студентів, які мають дотримуватия таких правил: вміло використовувати сучасні інформаційні 

технології, володіти технічними навичками; систематично виконувати завдання, раціонально розподіляти 

свій час, працювати над спільними проектами, стисло, чітко і грамотно висловлювати свої думки - 

звертатися за допомогою до викладача. [3, c.25] 

Основною проблемою дистанційної освіти залишається нестача якісного методичного забезпечення. На нашу 

думку, електронний підручник У сучасних умовах є основою методичного забезпечення дистанційної освіти.  

Електронний підручник необхідний студенту під час очного заочного та, особливо, дистанційного 

навчання, оскільки він дозволяє отримати всебічні знання та вміння за певним предметом; полегшує 

позуміння матеріалу, що вивчається, за допомогою засобів, відсутніх у друкованій навчальній літературі; 

передбачає адаптацію студента відповідно рівня його підготовки, інтелектуальних здібностей; надає 

можливості до самоперевірки на всіх етапах роботи.Електронний підручник забезпечує проведення 

занять різного типу, а також самостійне вивчення курсу. Навчання студентів засноване на самостійному 

вивчені навчально-методичного комплексу певної дисципліни, до якого входить електронний підручник, 

передбачає систематичну роботу з підручником самостійно, без допомоги. [4, c.48] 

Ступінь досліджуваності проблеми. Проблему вивчають науковці різних рівнів, тому що 

дистанційне навчання набуває все більшого значення. В цій роботі представленно бачення автора по 

данній тематиці та освітлено основні напрями вирішення данного питання. 

Мета і методи дослідження. Метою дослідження являється упровадження нових методів навчання, 

введення до повсякденного використання технологічних засобів освіти, підвищення самостійності студента, 

зняття нагрузки на педагогічних працівників в плані підготовки лекційного матеріалу, організувати дистанційне 

навчання з використанням максимальної кількості інформації, яка буде міститися у електрононному посібнику. 

Під час роботи були викрористані наступні методи: емперичний (змодельовано підручник, за яким займалася 

єкспериментальна група. Результати роботи було зіставлено з результатами, які показали студенти, які 

займалися звичним способом, методом тестування) та теоретичний (вивчення теоретичної літератури по данній 

тематиці, проаналізовано аспекти данної проблематики). 

Сутність дослідження. Под исследованием в области педагогики можно понимать процесс и 

результат научной деятельности, направленные на получение новых знаний о закономерностях процесса 

воспитания, его структуре и механизме, теории и методике организации учебно-воспитательного 

процесса, его содержании, принципах, организационных методах и приемах.  

Основні висновки. Електронний підручник необхідний для самостійної роботи учнів при очному і, 

особливо, дистанційному навчанні тому, що він: 

· Полегшує розуміння досліджуваного матеріалу за рахунок інших, ніж у друкованій навчальній 

літературі, способів подачі матеріалу: індуктивний підхід, вплив на слухову і емоційну пам'ять тощо; 

· Допускає адаптацію відповідно до потреб учня, рівнем його підготовки, інтелектуальними 

можливостями й амбіціями; 

· Звільняє від громіздких обчислень і перетворень, дозволяючи зосередитися на суті предмета, 

розглянути більшу кількість прикладів і вирішити більше завдань; 

· Надає найширші можливості для самоперевірки на всіх етапах роботи; 
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· Дає можливість красиво і акуратно оформити роботу і здати її викладачеві у вигляді файлу або роздруківки; 

· Виконує роль нескінченно терплячого наставника, надаючи практично необмежену кількість 

роз'яснень, повторень, підказок і ін. 

Підручник необхідний студенту, оскільки без нього він не може отримати міцні та всебічні знання і 

вміння з даного предмета. 

Електронний підручник корисний на практичних заняттях у спеціалізованих аудиторіях тому, що він: 

· Дозволяє використовувати комп'ютерну підтримку для вирішення більшої кількості завдань, 

звільняє час для аналізу отриманих рішень і їх графічної інтерпретації; 

· Дозволяє викладачеві проводити заняття у формі самостійної роботи за комп'ютерами, залишаючи 

за собою роль керівника і консультанта; 

· Дозволяє викладачеві за допомогою комп'ютера швидко і ефективно контролювати знання учнів, 

задавати зміст і рівень складності контрольного заходу. [4, c. 61] 

Електронний підручник зручний для викладача тому, що він: 

· Дозволяє виносити на лекції і практичні заняття матюкав на власний розсуд, можливо, менший за 

обсягом, але найбільш суттєвий за змістом, залишаючи для самостійної роботи з електронним учебником 

те, що опинилося поза рамок аудиторних занять; 

· Звільняє від стомлюючої перевірки домашніх завдань, типових розрахунків та контрольних робіт, 

передоручення цієї роботи комп'ютеру; 

· Дозволяє оптмізувати співвідношення кількості та змісту прикладів і завдань, що розглядаються в 

аудиторії і задаються на домашнє вивчення; 

· Дозволяє індивідуалізувати роботу зі студентами, особливо в частині, що стосується домашніх 

завдань і контрольних заходів. 

Література: 

1. Аленичева Е. Электронный учебник. Проблемы создания и оценки качества / Е.Аленичева, 

Н.Монастырей // Высшее образование в России.-2001,-№1,-С. 121-123. 

2. Баранова Ю.Ю. Методика использования электронных учебников в образовательном процессе / 

Ю.Ю.Баранова, Е.АПеревалова, Е.АТюрина А.А. Падин // Информатика и образоЕтание. - 2000, - №8. - С. 43-47 

3. Кухаренко В.М., Рыбалко О.В., Сиротенко Н.Г. Дистанционное обучение. Условия применения. 

Дистанционный курс: уч. пособ ГЗ-е изд.] / Под ред. В.М. Кухаренко - X.: НТУ “ХПИ”, ‘Тирсинг”, 2002. 

4. Черных В.П. Методологические аспекты дистанционного образования / В.П.Черных, 

В.А.Георгиянц, Е.Г.Соколова. -X., 2002.’-254с. 
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ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА В УКРАЇНІ ТА ФРАНЦІЇ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ 
 

Сьогодні в Україні питання покращення якості освіти є надзвичайно важливим, адже освіта є 

інструментом, який сприятиме соціально-економічному розвитку країни в перспективі. Система освіти 

України в умовах глобалізаційних та демократичних процесів потребує шляхів удосконалення, яке є 

можливим з урахуванням та оптимальним впровадженням досвіту розвинених європейських країн. На 

початку ХХІ ст. в усіх провідних країнах світу відбуваються освітні реформи, в яких особлива увага 

приділяється стратегіям функціонування освіти, посиленню ролі самого учня в навчально-виховному 

процесі, активізації освітнього середовища, розширенню впливу інформаційних технологій, зміні ролі 

вчителя. Зміст освіти також зазнає стрімких трансформацій, оскільки він запозичується і безперервно 

поповнюється із культурної спадщини різних країн і народів, із різних галузей науки, які постійно 

розвиваються, а також із життя і практики людини. (Папіжук, 2012, ст. 104). Вивчення світових тенденцій 

розвитку змісту освіти загалом і шкільної зокрема є надзвичайно важливою потребою для України. 

Актуальним є також зіставлення, порівняння поступу змісту української освіти з відповідними процесами в 

європейських країнах, зокрема у Франції, яка вирізняється високою якістю і ефективністю шкільної освіти.  
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Перш за все, варто зазначити, що французька система освіти характеризується сильною центральною 

присутністю держави в організації та фінансуванні освіти. Держава відіграє головну роль в управлінні, 

оскільки, за давньою традицією, французька система освіти є централізованою. Держава визначає деталі 

навчальних програм на всіх рівнях освіти; вона організовує процедуру прийому на роботу вчителів, 

забезпечує підвищення кваліфікації. Держава здійснює набір та навчання інспекторів, відповідальних за 

контроль якості системи освіти. Вона є основним органом фінансування публічної системи освіти і надає 

субсидії «приватним школам за контрактом», які отримують приблизно 20% учнів школи. На місцевому 

рівні і з початку процесу децентралізації в управлінні освітньою системою в 1980-х роках місцева влада 

відіграє дедалі більшу роль в управлінні, забезпечуючи матеріальне функціонування системи: 

будівництво та обслуговування шкільних приміщень, роботу шкільного транспорту, постачання 

навчальних матеріалів тощо. Державна освіта є світською і безкоштовною. (4). 

Середня освіта у Франції триває 7–8 років, з шостого до останнього класу. Відлік років, на відміну від 

України, відбувається у зворотному напрямку. Існує два етапи: первинна середня освіта (4 роки) та вторинна 

середня освіта (3 або 4 роки). Первинна є обов’язковою. Первинні середні навчальні заклади є відомими як 

коледжі (collèges). Освіта в collèges триває чотири роки, що відповідає шостому, п’ятому, четвертому та 

третьому класам. З 1996 року навчання поділяється на три цикли. Відповідно до цієї організації, шостий клас — 

цикл спостереження та адаптації до середньої освіти; п’ятий і четвертий класи стають циклом консолідації, а 

третій клас стає циклом орієнтації. В четвертому класі учні можуть вибрати один із напрямів подальшого 

навчання: загальну освіту або професійно-технічну. Після закінчення третього класу учні отримують диплом 

Brevet. Він включає оцінки, отримані за результатами іспиту та під час поточного навчання у четвертому та 

третьому класах. На даному етапі обов’язкова освіта завершується. Вторинна середня освіта поділяється на два 

різні напрямки: загальну/технічну освіту і професійну освіту. Вона триває три роки (другий, перший і 

заключний), а заклади, що її забезпечують, називають ліцеями (lycées). В другому класі (перший рік вторинної 

середньої освіти) учням необхідно вирішити, за яким напрямком вони продовжать навчання: загальним або 

технічним. Після закінчення подальшого дворічного навчання (першого класу та заключного) учні отримують 

диплом бакалавра (Baccalaureat). Метою ж професійної освіти є надання молодим людям, що завершили 

навчання в коледжі, прикладної підготовки. (Смірнов, 2018, ст.8).  

В Україні загальна середня освіта структурована наступним чином: дошкільна освіта: дитячий садок 

(3-6 років); початкова освіта: 1-4 класи початкової школи (6-10 років); базова середня освіта: 5-9 класи 

середньої школи (10-15 років);повна середня освіта: 10-11 класи середньої школи (15-17 років). Як 

бачимо, у Франції повна середня освіта триває 12 років, в Україні – 11років. У Франції більше часу 

відводиться на початкову освіту, яку французькі педагоги сприймають як вирішальну  і визначальну для 

успішного проходження освіти впродовж наступних щаблів шкільної освіти, а також впродовж життя.  

Зміст загальної середньої освіти в Україні поділяється на два компоненти: інваріантний та варіативний. 

Інваріантний компонент визначає обов’язкові для вивчення в усіх загальноосвітніх навчальних закладах 

навчальні предмети, що має забезпечити досягнення кожним випускником середньої школи мінімального 

обов’язкового освітнього рівня незалежно від типу навчального закладу чи його регіональної належності. 

Зміст цих обов’язкових для вивчення предметів, що складають базу загальної середньої освіти, 

визначається передусім державним стандартом. На їх вивчення припадає 80% навчального часу, з якого 

35% відведено на вивчення суспільно-гуманітарних навчальних дисциплін, 25% – природничо-

математичних, 16% –  оздоровчо-трудових, 5% – естетичних наук. У Франції зміст освіти теж поділяється 

на обов’язкові для всіх учнів предмети та предмети за вибором (в колежі – два предмети на вибір, в 

другому класі ліцею – п'ятнадцять предметів, що визначають профіль навчання на завершальному циклі). 

До переліку шкільних навчальних предметів входять французька (рідна) мова та література, іноземні 

мови, громадянознавство, історія-географія, математика, експериментальні науки, технологія, культура 

та мистецтво, фізкультура та спорт. Навчальний час у французькій школі розподіляється так: 46% - 

гуманітарний цикл, 21,5% – природничо-математичний, 10% - художньо-естетичний, 21% - оздоровчо-

трудовий цикл (Папіжук, 2012, ст.106). Це є свідченням того, що у французькій школі більше навчального 

часу відводиться на гуманітарний, художньо-естетичний та оздоровчо-трудовий цикли, натомість в 

українських школах більше уваги приділяється природничо-математичним дисциплінам. Варто 

зазначити, що у Франції діти, батьки, учителі, директори шкіл є ключовими фігурами, активними 

учасниками реформування шкільної освіти з метою поліпшення її якості. Успіхові освітніх реформ у цій 

країні значною мірою сприяють інвестиції в освіту. У Франції такі інвестиції вважають 
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найприбутковішим вкладанням коштів. В Україні фінансову ситуацію визначають особливості 

державного управління, а саме: відбувається планово-адміністративний розподіл ресурсів; фінансування 

освіти за роки незалежності відбувається за залишковим принципом; планування фінансування 

здійснюється з розрахунку на поточний фінансовий рік; фінансова самостійність навчальних закладів 

обмежена, що викликає уповільнення модернізації змісту освіти, впровадження нових підручників тощо.  

На сьогодні в Україні державна політика у сфері освіти активізувалась і ми можемо спостерігаємо 

конкретні реформи у цій сфері. Національне освітнє законодавство України оновлюється та 

модернізується. Концепція реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої 

освіти “Нова українська школа” на період до 2029 року передбачає розроблення нового закону “Про 

загальну середню освіту” та плану дій з реформування системи загальної середньої освіти. Згідно з 

реформою загальної середньої освіти випускник нової української школи є цілісною всебічно розвиненою 

особистістю, здатною до критичного мислення; патріотом з активною позицією, який діє згідно з 

морально-етичними принципами та є здатним приймати відповідальні рішення, поважає гідність і права 

людини. Він є інноватором, здатним змінювати навколишній світ, розвивати економіку за принципами 

сталого розвитку, конкурувати на ринку праці, навчатися впродовж життя. За експертними оцінками, 

найуспішнішими на ринку праці в найближчій перспективі будуть фахівці, які вміють навчатися 

впродовж життя, критично мислити, ставити цілі та досягати їх, працювати в команді, спілкуватися в 

багатокультурному середовищі та володіють іншими уміннями (Хомишин, 2018, ст.88). 

За останні десятиліття в Україні накопичено певний досвід позитивного реформування системи 

освіти: створення приватних, спеціалізованих шкіл, перехід до нової системи оцінювання учнів, 

запровадження системи пошуку, розвитку і підтримки обдарованих учнів, підвищення рівня підготовки 

кадрів; поширення досвіду стажування фахівців за кордоном, педагогічні інновації, тощо. Існує значна 

кількість невирішених освітніх проблем в обох країнах, проте Франція має значний позитивний досвід 

реформування шкільної освіти, що заслуговує на подальше дослідження. 
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Новоушицької спеціальної загальноосвітньої школи 

 

РОЗВИТОК  МОВНОГО АНАЛІЗУ  В УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ІЗ ТЯЖКИМИ 

ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ   НА  УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ  МОВИ 
 

 Навчальний предмет «Українська мова» відіграє провідну роль у навчанні та вихованні учнів з 

тяжкими порушеннями мовлення, в усвідомленні ними себе як особистості, а також у формуванні 

мовленнєвих умінь і навичок [1]. 

Провідна мета уроків української мови – забезпечення вільного володіння українською мовою як 

засобом спілкування та пізнання, а також успішна самореалізація особистості[1]. Учням з  тяжкими  

порушеннями  мовлення (ТПМ) спеціальної школи притаманні дефекти фонетико-фонематичної, 

лексичної та граматичної будови мовлення. Це обмежує їхні можливості сприймання усного мовлення, 

прочитаного тексту, спілкування, перешкоджає процесу засвоєння знань і набуття певних умінь. З метою 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/VZhDU_2012_66_25
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подолання цих бар’єрів педагогові слід застосовувати у своїй практиці різні види мовного аналізу: 

звуковий, лексичний, словотворчий, морфемний. Мовний аналіз сприяє розвитку в учнів логічного 

мислення, умінь користуватися розумовими прийомами аналізу та синтезу, усвідомленню навичок 

грамотного письма і правил побудови усного і писемного мовлення. 

Найбільш  ефективним шляхом  формування в учнів початкових класів із тяжкими порушеннями 

мовлення навички свідомого мовного аналізу є  концентрична  робота з  поступовим  розширенням  

концентрів (понять, видів  мовного  аналізу). Зміст роботи на кожному етапі визначається поступовим 

ускладненням навчального матеріалу з урахуванням збережених аналізаторів та їх функціонування в 

різних комбінаторних умовах [2].  

 На першому етапі мовний  аналіз формується  з опорою на зоровий аналізатор (використовуються 

прийоми наочного моделювання).  Учні набувають  уміння аналізувати звуковий склад слів з опорою на 

зорове сприймання (фішки, картинки, схеми та ін.) [2].  

 На другому етапі зміст навчання ускладнюється за рахунок поступового усунення зорової опори та 

спрямування слухової уваги учнів на зміст завдання (використовуються види роботи, спрямовані на 

розвиток розумових операцій, як порівняння, аналіз, класифікація). З опорою на власне промовляння 

(другий етап), артикулювання допомагає чітко розрізняти звуки, встановлювати їх наявність та 

послідовність. Дії та операції, які виконують учні, відбуваються з виключенням матеріалізованих опор, з 

підключенням власної вимови. На  цьому  етапі  розширюється звуковий аналіз, оскільки  припускає не 

тільки вміння учнів виділити певний звук зі слова, уміння почути, упізнати його в інших словах, а й 

самостійно добирати слова з певним звуком, що є показником свідомого ставлення до фонетичної 

структури слів. Досить  цікавим  прийомом на  даному  етапі  є добір для впізнавання звука і таких слів, у 

яких він відсутній. Це загострює слухову увагу учнів, запобігає звичайному вгадуванню. Одним із 

вагомих напрямів є робота над паронімами, оскільки пароніми подібні між собою за звучанням і 

частковим збігом морфемного складу. Отже, у  процесі виконання таких завдань особлива увага 

приділяється усвідомленню спільності морфем та відмінностей у семантиці [2].  

На третьому етапі закріплюються та вдосконалюються навички фонематичного, морфемного, 

словотвірного аналізу, словотворче конструювання. Також проходить  урізноманітнення  видів мовного 

аналізу, уміння використовувати морфологічні одиниці у власному мовленні. Словотворчий аналіз сприяє 

усвідомленню учнями морфемної будови слова, розвитку слововикористання. Обов’язковий етап 

словотворчого аналізу – дати тлумачення лексичного значення слова. Встановлюючи значення слова, учні 

звертають увагу до його складу, до значення морфем, які його складають, а це призводить до вичленення 

саме тієї морфеми, за допомогою якої відбувається утворення похідного слова від первинного. Застосування 

прийому тлумачення значення слів досить ефективне, оскільки дає змогу не тільки пояснити значення 

незнайомого слова, а й показати різницю у значеннях спільнокореневих слів і паронімів (дружний 

(згуртований) – дружний клас, дружна сім’я; дружній (приятельський, схвальний) – дружній погляд, дружня 

усмішка)[3]. Словотворчий аналіз, як і будь-який інший вид мовного аналізу, потребує від учнів активної 

роботи думки, відкриває значні можливості для оволодіння школярами цілою низкою прийомів розумової 

діяльності (порівняння, аналіз, синтез, узагальнення), що дозволяє усвідомлено використовувати їх у певній 

послідовності при розв’язанні різноманітних мовленнєвих завдань, ми проаналізували спеціальні 

спостереження за фактами словотворення в мові. Така робота сприяє формуванню в учнів із мовленнєвими 

вадами уміння визначати «живі» словотворчі зв’язки між словами, які знаходяться один з одним у 

мотиваційних відношеннях, що дозволяє школярам глибше проникнути у зміст похідного слова та виявити 

лексико-словотворчі зв’язки між словами в словотворчих парах в процесі проведення словотворчого аналізу. 

Систематичне і цілеспрямоване проведення лексичного аналізу в процесі вивчення молодшими школярами 

розділу «Будова слова» на уроках української мови створює умови для розвитку мовлення учнів, 

формування в них уміння точно вживати слова з урахуванням їх значення, стилістичного та емоційного 

забарвлення, сполучуваності тощо. Метою лексичного аналізу слова є характеристика слова, яка розкриває 

його лексичне значення й особливості вживання [2]. 

 На всіх етапах широко використовуються ігрові прийоми, проблемні завдання та лексичні вправи.  

Використання  даних прийомів сприяє спрямуванню уваги школярів на семантику морфологічних 

елементів слова та вирішенню проблеми переходу до свідомого виконання завдань[1].  

Таким чином, описана методика формування навичок свідомого мовного аналізу в учнів із тяжкими 

порушеннями мовлення позитивно  впливає на рівень формування навичок виокремлювати та визначати 
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морфологічні елементи слова, добирати спільнокореневі слова до слова, розрізняти спільнокореневі слова 

й слова з омонімічними коренями і синонімами, утворювати слова з однаковими та різними афіксами. 

Ефективність практичного застосування такої методики підтверджується її значним позитивним впливом 

не лише на процес вивчення української мови, але й на процес корекції дисграфії та дизорфографії в учнів 

із тяжкими порушеннями мовлення.  
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STEM-ОСВІТА ЯК ГОЛОВНА ЛАНКА У ФОРМУВАННІ КЛЮЧОВИХ 

КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ 
 

Стрімкі соціально-економічні процеси, глобалізація та діджиталізація суспільства обумовлюють 

значні зміни в економіці та зростаючий попит на нові навички, а тому вимагають пристосування системи 

формування замовлення на підготовку фахівців та прогнозування змісту освіти відповідно до вимог часу. 

Конкурентоспроможність України – це в  першу чергу висококваліфіковані фахівці, особливо в технічних 

галузях. Наразі стрімко зріс попит на ІТ - фахівців природничо-наукового спрямування.  

За даними Держаної служби статистики України, на сьогодні на ринку праці надлишок «гуманітаріїв» і 

стійкий брак «технарів». Такі тенденції зумовлені елементарним страхом у молодих людей перед складними 

для сприйняття природничими науками і нерозумінням того, як їх можна застосовувати на практиці.  

Головна мета STEM-освіти полягає у реалізації державної політики з урахуванням нових вимог 

Закону України «Про освіту» щодо посилення розвитку науково-технічного напряму в навчально-

методичній діяльності на всіх освітніх рівнях; створенні науково-методичної бази для підвищення 

творчого потенціалу молоді та професійної компетентності науково-педагогічних працівників. 

Однак, важливо розуміти, що STEАM – це не просто технічна освіта. Вона охоплює значно ширше 

поняття, а саме вдале поєднання креативності та технічних знань. Акронім STEM (S - science, T - 

technоlоgy – Е-engineering – М-mathematics)  вживається для позначення популярного напряму в освіті, 

що охоплює природничі науки (Science), технології (Technоlоgy), технічну творчість (Engineering) та 

математику (Mathematics). Це напрям в освіті, при якому в навчальних програмах посилюється 

природничонауковий компонент + інноваційні технології. Технології використовують навіть у вивченні 

творчих, мистецьких дисциплін. 

STEM-освіта вимагає від учнів розвиток критичного мислення, вміння працювати як в команді так і 

самостійно. Інтегровані заняття спонукають до осмислення й пошуку причинно-наслідкових зв’язків, до 

розвитку логіки, мислення, комунікативних здібностей, розвитку проектної діяльності. 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 р. № 903-р «Про затвердження плану 

заходів на 2017—2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері 

реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» затверджено концепцію Нової 

української школи (далі – Концепція) та план заходів щодо її реалізації. Концепцією визначено 

https://imzo.gov.ua/diyalnist/zasobi-navchannya-i-obladnannya/
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компетентність учня, як динамічну комбінацію знань, способів мислення, поглядів, цінностей, навичок, 

умінь, інших особистих якостей, що визначає здатність особи успішно провадити професійну та/або 

подальшу навчальну діяльність. 

Основні ключові компетентності Концепції, а саме: спілкування державною та іноземними мовами, 

математична грамотність, компетентності в 

природничих науках і технологіях, інформаційно-

цифрова грамотність, уміння навчатися впродовж життя, 

соціальні й громадянські компетентності, 

підприємливість, загальнокультурна, екологічна 

грамотність і здорове життя, гармонійно входять в 

систему STEM-освіти, створюючи основу для успішної 

самореалізації особистості і як фахівця, і як громадянина. 

Слід зауважити, що під час STEM-уроків у центрі 

уваги знаходиться не вчитель, а проект, який створює 

учень розвивають перелічені вище компетентності. 

Використовуючи елементи STEM-технології вчитель 

створює для дітей такі можливості, які дозволяють їм 

бути більш активними, зацікавленими у власній освіті. 

Працюючи в сучасній школі вчитель повинен чітко 

усвідомлювати, що STEM-освіта об’єднує в собі 

міждисциплінарний та проектний підходи, основа якого 

є інтеграція природничих наук в технології, інженерну майстерність та математику.  

STEM-освіта – це спосіб допомогти сьогоднішнім дітям завтра стати:  

 новаторами,  

 цілеспрямованими,  

 творчими,  

 надійними ланками команди, суспільства, країни,  

 вчить жити в реальному швидкозмінному світі,  

 вміти реагувати на зміни,  

 критично мислити,  

 бути творчою особистістю. 

 

 

Никифоров А.М., 

кандидат педагогічних наук, скульптор, 

незалежна професійна діяльність 

 

ЧИННИКИ СТАНОВЛЕННЯ ХУДОЖНЬО-РЕМІСНИЧОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 

(ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ - ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ) 
 

У процесі дослідження історії розвитку художньо-ремісничої освіти на теренах України ХІХ – 

початку ХХ століття нами встановлено, що останньої чверті ХІХ століття різновиди стародавніх художніх 

ремесел були зосереджені в межах кустарних промислів, які під тиском промисловості почали поступово 

занепадати. Проте, соціально-політичні, освітні та низка інших реформ в Російській імперії (до складу 

якої у досліджуваний період належала територія України) сприяли розвитку капіталістичних відносин у 

країні й утворення єдиного ринку, що мало позитивний вплив на піднесення ремісничого руху в Україні 

та відкриття закладів художньо-ремісничої освіти, оскільки запити суспільства на красиві й 

функціональні вироби декоративного мистецтва вимагали професійної підготовки фахівців-ремісників. 

Важливу роль у підтримці професійної художньої культури, у збереженні традицій народного 

мистецтва відіграли видатні особистості – учені, письменники, композитори, митці, серед яких 

М. Біляшівський, С. Васильківський, В. Кричевський, М. Лисенко, І. Труш, І. Франко, Леся Українка, 
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Д. Щербаківський та інші діячі культури, що започаткували дослідження, збирання та колекціонування 

виробів народної художньої творчості.  

Аналіз літературних джерел та наукових праць О. Гирман, В. Гриньова, В. Жук, С. Кікто, С. Лупія, 

В. Міщанина, С. Мотиля, О. Пошивайла, Л. Овчаренко, Т. Пустовіт, М. Фісун, В. Ханка, О. Школьної та 

Р. Шмагала уможливив виявити провідні чинники, які активно сприяли розвиткові осередків декоративного 

мистецтва, збереженню традицій та запровадженню на цьому грунті навчання ремісників-кустарів, як-от: 

 скасування кріпосного права (1861); 

 земська реформа (1864); 

 поширення освіти серед населення; 

 відкриття художніх майстерень; 

 підтримка кустарів губернськими та повітовими земствами; 

 високий рівень майстерності ремісників; 

 участь творів декоративного мистецтва на виставках різних рівнів (у Петербурзі, Москві, Києві, 

Парижі, Лондоні, Софії, Турині, Берліні та інших містах держави і Європи); 

 реалізація художніх виробів на місцевих та всеросійських ярмарках; 

 створення музеїв старожитностей та виробів декоративного мистецтва; 

 початок колекціонування творів декоративного мистецтва діячами культури. 
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ВИКОРИСТАННЯ ВІДЕОМАТЕРІАЛІВ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У 

ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 
 

Важливим елементом процесу навчання іноземної мови у вищих навчальних закладах є використання 

відеоматеріалів. Робота з відеоматеріалами розвиває комунікативні здібності студентів, збільшує 

лексичний запас та розширює кругозір. Використання матеріалів даного типу сприяє індивідуалізації та 

мотивації навчання. Також застосування даного виду діяльності виправдано психологічно: саме через 

органи зору та слуху людина отримує основний об’єм інформації про навколишній світ. [4, 11] 

При роботі з відеоматеріалами задіяні усі чотири види комунікативної діяльності: аудіювання, 

читання, говоріння, письмо.  

Під час вивчення іноземної мови у вищих навчальних закладах доцільно використовувати 

різноманітні відеоматеріали: мультфільми, художні та документальні фільми,  новини, телепередачі, 

інтерв’ю, рекламні ролики. Але вони мають бути передусім аутентичними, тобто створені носіями мови. 

Питання використання відео на заняттях з іноземної мови присвячували свої роботи багато науковців. 

Це І.М. Андреасян, Т.П. Леонтьєва, Ю.І. Верисокін, Ю.П. Федоренко, Л.А. Рачковская, О.В. Уарова, Т.О. Яхунов, 

Е.Г. Азимов, М.І. Мятова, І.Б. Смирнов, О.І. Плугатарьова. 

Актуальність теми дослідження зумовлена діджиталізацією та глобалізацією сучасного освітнього 

простору, у якому іншомовна компетенція та використання аутентичних матеріалів займає провідну роль. 

Мета роботи полягає в дослідженні методичних рекомендацій та можливостей використання 

відеоматеріалів на заняттях з іноземної мови у вищих навчальних закладах. 

Визначена мета зумовлює виконання наступних завдань: 

- Визначити тематичну спрямованість та критерії відбору відеоматеріалів для студентів. 

- Визначити ефект використання відеоматеріалів на засвоєння іноземної мови. 

Відеоматеріали є дуже ефективними при формуванні комунікативних здібностей студентів. Вони не тільки 

надають студентам можливість чути живе мовлення носіїв мови, але й занурюють їх в ситуацію, в якій вони 

знайомляться з мовою міміки та жестів, стилем взаємовідносин і реаліями країн, мову яких вони вивчають. 

Відео на заняттях з іноземної мови представляє мову у живому контексті. Воно зв’язує заняття з 

реальним світом і показує мову в дії. 

Є ситуації на заняттях, коли відео може бути особливо корисним. Це трапляється, коли метою викладача є: 

- збагачення лексичного запасу; 

- стимулювання спілкування та дискусії; 

- практика навичок опису та переказу; 

- практика навичок аудіювання. 

Відеоматеріали мають відповідати наступним критеріям: 

- зображення і звук мають бути чіткими; 

- мова персонажів має бути чіткою та не дуже швидкою; 

- текст не має бути перевантажений новою лексикою; 

- сюжети повинні займати не більше 10-15 хвилин або ділитись на змістові відрізки; 

- усі відрізки мають мати закінчений сюжет; 

- ситуації мовлення мають бути типовими, які можуть зустрітись у реальному житті. 

Та найважливішим критерієм відбору є співвідношення відеоматеріалу з темою практичного заняття 

та професійною сферою студентів. [3, 85] 

План заняття з використанням відеоматеріалу має наступні етапи: 

1. Підготовка. 

А) Проводиться попереднє обговорення, в ході якого повторюється лексика, що є близькою до 

тематики відеоматеріалу, а також стимулюється інтерес до теми. 

Б) Стимулюється творча робота студентів, в ході якої студенти можуть самі передбачити тематику та 

сюжет відеоматеріалу та зробити власні прогнози розвитку даного сюжету. 
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В) Вводиться нова лексика із запропонованого відеоматеріалу. 

2. Перегляд. 

А) Перевірка прогнозів, що робили студенти перед переглядом.  

Б) Виконання вправ на пошук інформації. Сюжет може бути переглянутим знову за сегментами чи в цілому. 

В) Робота з окремими сегментами відеоматеріалу.  

3. Робота після перегляду. 

А) Повторення та опрацювання мовних блоків, отриманих у процесі перегляду. 

Б) Коментування та закріплення побачених комунікативних навичок. 

В) Обговорення проблемних питань сюжету. 

Г) Рольові ігри на передбачення подальшого розвитку сюжету. 

Ґ) Читання інформаційних текстів за темою сюжету, що є особливо доцільним при перегляді новин. 

Д) Творча робота студентів: написання короткого переказу, есе, роздуму за темою сюжету; 

розігрування сценки або діалогу; пошук додаткової інформації з теми. 

Використання даного алгоритму роботи з відеоматеріалами надає можливість формування не тільки 

мовленнєвої компетенції студентів, а й сприяє розвитку соціокультурної компетенції, як однієї із 

складових комунікативної компетенції в цілому. 

Джерелом відеоматеріалів є сайти YouTube, Puzzle-English, FluentU, English-films.com, BBC, CNN 

World News, ABC News та інші. Також сучасні підручники з іноземних мов мають відео додатки з відео 

подкастами та кліпами, розробленими  згідно з граматичним та лексичним матеріалом, що вивчається.  

Підбір відеоматеріалів займає багато часу та сил викладача, але використання цих матеріалів у вищих 

навчальних закладах підвищує якість викладання, активізує навички у всіх мовних аспектах. 

Використання відеоматеріалів також надає можливість розвитку творчої складової особистості студентів 

та стимулює вивчення іноземної мови самостійно у позааудиторний час. 
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ПРОБЛЕМА РОЗУМІННЯ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ ШКОЛЯРАМИ З 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ У СПЕЦІАЛЬНІЙ ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ 
 

В області олігофренопедагогіки проблемою розуміння літературних текстів учнями з інтелектуальним 

недорозвиненням займався ряд вчених, одні з яких вивчали особливості розуміння фактичного змісту та ідеї 

художнього твору (Н. К. Сорокіна), інші розглядали специфіку розуміння художнього тексту в залежності 

від його композиційних особливостей і повноти розкриття авторського задуму (В. Я . Василевська), треті 

розкривали залежність рівня розуміння ліричних творів від варіантів їх уявлення і художніх текстів від 

методів роботи з ними (З. Н. Смірнова, Н. Г.Морозова), а також на основі отриманих даних деякими авторами 

були створені методики роботи з творами різних жанрів (А. К. Аксьонова, Н. Г. Галунчікова, Г. М. Гусєва). 
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Аналіз літератури показує, що розуміння досліджувалося в основному в учнів середньої і старшої 

ланки, які за допомогою самоспостереження розкривали його особливості. Крім того, стан проблеми 

розуміння має дві тенденції: вивчення його особливостей в різній навчальної інформації та вплив 

розуміння на розумовий розвиток. Слід зазначити, що менш вивченими виявилися загальні ознаки 

розуміння розумово відсталими  школярами різних навчальних завдань. 

Незважаючи на численні дослідження зазначеного питання в олігофренопедагогіці, багато аспектів 

цієї широкої і актуальної проблеми не вивчені. До таких практично неопрацьованих тем відноситься 

дослідження можливостей формування емоційного сприйняття літературних творів і подальшого 

усвідомлення його ідеї, формування власної позиції і відносини. 

Вивчення розуміння літературних текстів розумово відсталими дітьми актуально як з точки зору 

диференціальної діагностики, так і в зв'язку з вирішенням питань оптимізації процесів навчання і 

виховання в корекційній школі. Основним симптомом розумової відсталості є порушення вищих 

психічних функцій, тому діагностування інтелектуальних порушень включає, в першу чергу, вивчення 

особливостей пізнавальної діяльності дитини. Засвоєння і розуміння літературного тексту - це один з 

найважливіших видів пізнавальної діяльності школяра. К.Д. Ушинський стверджував, що основою в 

читанні виступає розуміння - «розуміти читання ... становить головне завдання під час навчання грамоти». 

Навичка читання характеризується сформованістю таких параметрів, як правильність, швидкість, 

виразність і усвідомленість [3]. Серед зазначених характеристик  провідною є  усвідомленість читання. І 

це не випадково. Свідомість читання - це розуміння сенсу як окремих слів і виразів, так і всього твору в 

цілому [1]. І дійсно, усвідомлене читання є своєрідним фундаментом розвитку і саморозвитку особистості - 

грамотно читаюча людина розуміє текст, легко і правильно викладає свої думки, розмірковує над змістом 

тексту, вільно спілкується. Усвідомлене читання створює базу для подальшого розвитку психічних 

процесів в сторону їх довільності і усвідомленості. 

Безумовно, в процес навчання читання закладений чималий освітній і виховний потенціал, який 

найбільш ефективно для розумово відсталих дітей реалізується в умовах спеціальної (корекційної), 

визначаючи можливості їх розумового розвитку та комунікації. 

У дефектологічній літературі, яка розкриває особливості формування і розвитку навички читання у 

дітей з розумовою відсталістю, описуються труднощі функціонування даного процесу (А.Д. Аксьонова, 

М.Ф. Гнєздилов, А.І. Граборов Р.І. Лалаєва, Р.С. Левіна,  В. Г. Петрова, Н.К. Сорокіна). 

Бідність словника, порушення звукового синтезу та аналізу, знижена увага і працездатність, 

нерозуміння логічних зв'язків, порушення граматичної і фонетичної сторін мовлення, порушення 

зорового сприйняття - все це призводить до того, що процесі читання тексту розумово відсталі учні 

допускають безліч помилок, тим самим спотворюючи структуру і зміст тексту, не розуміючи його ідейної 

спрямованості і сенсу. 

Вони допускають безліч помилок: спотворення, заміни, пропуски, повтори букв, слів і складів, 

змішують початок одного і кінець іншого слова, перескакують з одного рядка на інший, втрачають рядок, 

з труднощами пов'язують звук з буквою, (учень відбирає знайомі букви, а назвати не може). Також вони 

відчувають труднощі у встановленні причинно-наслідкових зв’язків між подіями і явищами. Все це 

ускладнює розвиток свідомості читання, розуміння тексту [2]. 

Робота з розвитку правильного, швидкого, виразного і усвідомленого читання у розумово відсталих дітей 

протікає в єдності. Але загальна розумова відсталість обмежує можливості розумово відсталих школярів в 

оволодінні навичкою усвідомленого читання в більшій мірі, ніж будь-яким іншим його параметром [1]. 

Експериментальні дослідження усвідомленості читання і розуміння розумово відсталими дітьми 

літературних текстів нечисленні (Л.І. Алексіна, І.В Белякова, В.Я. Василевська, Н.К. Сорокіна, З.М. Смирнова, 

В.А. Сумарокова і ін. ) 

Найбільш розроблена ця проблема в дослідженнях В.Я. Василевської [3]. Детально аналізуючи труднощі, з 

якими наштовхуються розумово відсталі школярі  при усвідомленні тексту, вона зазначає, що дітьми без допомоги 

дорослого не можуть зрозуміти ідейну спрямованість твору, з чималими зусиллями встановлюють причинну 

залежність явищ, не розуміють мотивів вчинків дійових осіб. Особливо чітко ці недоліки проявляються в процесі 

бесіди з розумово відсталими дітьми після прочитаного тексту: в їх відповідях спостерігається невідповідність між 

конкретними фактами, описаними в творі, і розумінням внутрішнього сенсу того, що відбувається. Тому, навіть 

накопичений дітьми досвід не завжди може допомогти правильному засвоєнню сенсу і змісту твору. Найчастіше 

через збіг зовні схожих моментів (назва тексту, однакові імена героїв та ін.) Активізуються випадкові асоціації. 



24 

Внаслідок чого фрагмент тексту «... перестає бути частиною цілого і стає вихідним пунктом для своїх, лише 

ситуаційно близьких асоціацій, часто далеко відводять від змісту тексту» [3]. 

У розвитку такого компоненту повноцінного навички читання як усвідомленість, велику роль 

відіграють такі види роботи, як: характеристика героїв, виразне читання тексту вчителем, підготовка учнів 

до сприйняття тексту, самостійне читання тексту учнями, словникова робота, аналіз прочитаного, 

складання плану, переказ, робота над виразними засобами [1]. 

Всі ці види робіт набувають ряд специфічних рис в допоміжній школі, в порівнянні із 

загальноосвітньою - вони проводяться більш детально, більш поглиблено, з використанням цілого ряду 

спеціальних методів і прийомів. 

У зв'язку з великою поширеністю і значною стійкістю порушень усвідомленості читання в учнів з 

інтелектуальною недостатністю, а також з великим корекційним потенціалом самого процесу розвитку 

усвідомленості читання для загального розвитку розумово відсталої дитини, проблема пошуку прийомів і способів, 

що ведуть до найбільш ефективному формуванню усвідомленості читання, є актуальною і практично значущою. 
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ГОТОВНІСТЬ СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА ДО ОРГАНІЗАЦІЇ КУЛЬТУРНО-

ДОЗВІЛЛЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

У період політичних, соціально-економічних змін, які відбуваються в сучасному соціумі, особливої 

актуальності набувають питання соціального захисту та підтримки населення. Існування проблеми 

успішної організації культурно-дозвіллєвої діяльності соціальним працівником та готовності до надання 

цих послуг у соціальній роботі також належать до актуальних питань. 

У професійній роботі соціального працівника першочергове завдання виступатиме вправність 

організовувати й розвивати взаємини серед особистостей, поміж індивідом й осередком, майстерність 

поглибити старання отримувачів соціальних послуг на розв’язання проблеми, вправність ставати арбітром 

та налагоджувати стосунки поміж суперечностей осіб та груп. Соціальний працівник мусить бути готовим 

здійснювати професійну діяльність у культурно-дозвіллєві сфери спираючись на необхідні знання 

піднесення та діяння особистості у визначеному осередку, хто б не був отримувачів соціальних послуг. 

Питання організації культурно-дозвіллєві діяльності у системі закладів загальної середньої освіти 

розглядалось у педагогіці в межах конкретних педагогічних систем (В. Сухомлинський, С. Шацький). 

Дослідженням історико-педагогічного досвіду соціальної діяльності у сфері молодіжного та дитячого 

дозвілля присвячено праці Ю. Бардашевської, М. Малькової, Л. Завацької та ін [1; 7; 8]. 

Проблема організації культурно-дозвіллєвої діяльності знайшла відбиття в сучасній науковій. 

Зокрема, Є. Дюркгеймом [4] розроблена концепція дозвіллєвої діяльності, як соціального простору, 

Ж. Дюмазед’є, Ж. Фураст’є [5] трактують дозвілля, як важлива складова розвитку й формування особистості. 

Говорячи про ініціативи готовності соціальних працівників до діяльності в культурно-дозвіллєві 

сфери, необхідно звернутися до тенденцій, що простежуються у сфері професійної підготовки. Зокрема, 

А. Вишняк [2], А. Воловик [3], Н. Сушик, С. [9] та інші науковці відносять до них культурно-масові 

заходи, що представляють вкрай важливий аспект розвитку сучасної професійної підготовки, який 

знайшов відбиття в діалектичному взаємозв’язку процесу освіти зі дозвіллям. 
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Готовність фахівця соціальної сфери до організації культурно-дозвіллєвої діяльності виступає 

сукупністю теоретичних знань із практичними уміннями й навичками. Майбутні соціальні працівники під 

час організації культурно-дозвіллєвої діяльності мусить здійснювати такі завдання: проводити 

профілактику негативних явищ у соціумі; розвивати комунікативні якості; долучати до культури дозвілля; 

створювати позитивне соціальне середовище та інше... 

Одним з основних етапів готовності соціальних працівників до організації культурно-дозвіллєвої 

діяльності є вивчення теорії та методики. Цей етап передбачає вивчення теорії та методики культурно-

дозвіллєвої діяльності, видів та форм дозвілля, отримання знань про особливості організації та проведення 

культурно-дозвіллєвих заходів, отримання інформації про основну мету, завдання та принципи заданої 

роботи. Це відбувається через вивчення студентами навчальних предметів «Соціальна робота у сфері 

дозвілля», «Організація культурно-дозвіллєвої діяльності», «Соціальне аніматорство», «Менеджмент 

організації культурно-дозвіллєвої діяльності» тощо. Також під час вивчення дисциплін фахівці соціальної 

сфери знайомляться з історичними джерела організації дозвілля в Україні та за кордоном, вивчають 

методику підготовки та проведення ігор та свят, а також правила проведення вуличної ігротеки тощо... 

Основними способами досягнення цієї мети є включення особистості до різноманітних групових та 

масових форм творчої діяльності. Зокрема, до групових форм роботи можна віднести диспути, дискусії, 

вікторини, конкурси. Основне завдання соціального працівника – допомогти проявити себе кожному 

учаснику та створити позитивну атмосферу в групі. До масових форм роботи належати концерти, вистави, 

спортивні змагання, походи, просвітницькі акції та ін. Обираючи ту чи іншу форму організації культурно-

дозвіллєвої діяльності, потрібно обов’язково орієнтуватися на зміст діяльності учасників, а також 

враховувати їхні зацікавленості на потреби [1]. 

Формування професійної готовності майбутніх соціальних працівників до організації культурно-

дозвіллєвої роботи полягає в отриманні належного рівня теоретичних знань із психології, педагогіки та 

соціальної роботи в закладі вищої освіти, а також уміння втілити в практичній професійній діяльності. У 

перспективі доцільно розглянути професійну підготовку майбутніх соціальних працівників та готовність 

до організації культурно-дозвіллєвої діяльності з різними категоріями отримувачів соціальних послуг, які 

перебувають у складних життєвих обставинах. 

Висновки. На цей час зусилля професійної підготовки майбутніх соціальних працівників мусить 

спрямовуватися на переміну головної мети і задач освіти, виховання та навчання в закладах вищої освіти. 

Основою розвитку його професійної компетентності є формування готовності фахівця до соціальної діяльності. 

Професійна готовність майбутнього соціального працівника до організації культурно-дозвіллєвої 

діяльності як якісне новотворення формується, безперечно, у процесі професійної підготовки. Від так, 

результатом професійної підготовки майбутнього соціального працівника до організації культурно-

дозвіллєвої діяльності є сформована готовність до діяльності спрямованої на організацію дозвілля як одного 

із напрямів соціальної роботи для надання успішної соціальної допомоги особам, що її потребують. 
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СУЧАСНЕ ДОЗВІЛЛЯ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
 

У сучасних умовах найпростішим видом дозвілля можна вважати відпочинок поза роботою. Його 

сенс полягає у відновленні витрачених сил. Загальноприйнята класифікація дозвілля: активне та пасивне. 

Активний відпочинок надає роботу м’язам і психічним функціям, які не знайшли застосування в праці. 

Людина насолоджується рухом, швидкою зміною емоційних впливів, спілкуванням із друзями.  

Поняття «Сучасне дозвілля», почало проявлятися від стрімкого розвитку сучасних інформаційних 

технологій. Розвитку соціальних мереж спілкування, середовищ додавання, перегляду чи  коментування 

тих чи інших відеозаписів, поширення інформації різного характеру і т.п. Сучасного дозвілля несе в собі 

прояв як позитивних так і негативних наслідків, що потребує більш детального вивчення. 

Дозвілля стало набагато більш різноманітним. Збільшується обсяг послуг туристичної галузі, 

з’являються все нові види проведення вільного часу. Роль дозвілля полягає у відновленні психічних та 

фізичних сил людини, підвищенні її освітнього та духовного рівня. Це відображено у працях: Ю. А Бабенко, 

Т. В. Бондара, Ю. Вакуленка, О. Злобіної, М. Іванова, В. В. Євдокімова, Л. М. Черенька. 

На думку науковців Б. Я. Вахула, О. Н. Литвиченко, І. Корчікова, С. Б. Кузікова, М. Петрушенко, 

Дж. X.  Уилмор. Пасивний відпочинок відновлює сили в спокійному стані. Це найпростіший рівень 

дозвілля, який звільняє від виробничої перевтоми у спокої, допомагає психологічно розслабитися та є 

невід’ємною складовою життя людини. Проявом пасивного відпочинку у сучасному дозвіллі виступає 

всесвітня мережа інтернет. 

Одним із складових сучасного дозвілля є використання сучасних гаджетів, як наслідок частого 

використання несе за собою негативний наслідок. Пагубний вплив сучасних пристроїв на здоров’я 

людини відображено в працях: С. А. Данілова, К. В. Дубняк, Ю. А. Докуки, О. Злобіної, А. А. Зуйковської, 

М. Кастельса, В. В .Кириченко.  

Як відомо традиційне дозвілля – це частина вільного (позаробочого) часу, яка залишається у людини 

після виконання не прикладних непрофесійних обов'язків (пересування на роботу із неї, вживання їжі та 

інші види побутового самообслуговування) [2; 4].  

Сучасне дозвілля поступово витісняє традиційне загальноприйняте дозвілля. Як свідчать результати 

досліджень провідних науковців елементи традиційного дозвілля поступово здають свої позиції, зокрема це 

можна спостерігати у прояві такого виду діяльності, як групова культурно-розважальна та спортивна діяльність. 

Все більше віддається перевага комп’ютерним, онлайн іграм, які замінили традиційні види дозвіллєвої [2].  

Інтернет став невід’ємною складовою нашого повсякдення, ми не можемо уявити собі життя без 

«гаджита».  У більшості людей день починається з того що перевіряється всі сторінки в соціальних 

мережах, електронна скринька, запускаються прямі онлайн-трансляції при цьому особа може бути як 

суб’єктом так і об’єктом транслювання. Збираємось на навчання чи роботу при цьому не випускаючи 

«гаджет» з рук. Навіть під час здійснення основної діяльності присутні елементи сучасного дозвілля [5]. 

Так званні соціальні робочі групи, які створені для зручності та швидкості передачі доручень чи іншої 

інформації, це також можна вважати проявом сучасного дозвілля. 

Навіть на відпочинку смартфон, який дає можливість задовільнити інформаційну жагу: 

прослуховувати аудіозаписи, читати книги та бути в курсі новин. Телевізійна та інтернет залежність є 

психологічною проблемою як людей робочих спеціальностей так і інтелектуальної праці [8]. Окрім 

перевантаження головного мозку та пусто прогаяного часу людина отримує електромагнітне 

випромінювання від монітора, яке викликає хронічну втому, головні болі, підвищену нервозність, 

зниження імунітету, захворювання очей, біль в очах, порушення зору, порушення постави, млявість, 

відчуття слабкості, сонливості, занепад сил, зниження працездатності, підвищену втомлюваність, 

проблеми та болі у спині [6]. 

У зв’язку з розвитком інформаційних технологій виникає глобальна проблема спілкуються наживо. 

Розвиток сучасних інформаційних технологій у даному контексті несе потенційну небезпеку і може 

призвести до  залежність від гаджетів (смартфона, комп’ютера, планшета, айфона, ноутбука).  За умови 

використання даних засобів з розважальною метою для задоволення особистісних потреб та проявом 
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пасивного дозвілля.  За відсутності гаджетів подібний тип особистості відчуває емоційну нестабільність, 

дратівливість, розпочинають конфліктувати [8]. 

Однією з основних позитивних ознак розвитку сучасного суспільства є розвиток інформаційних 

технологій. Суто з робочих міркувань освоєння комп’ютерних технологій, набуття професійних навичок, 

програмування, дизайн, робота з комп’ютерною графікою за допомогою спеціальних комп`ютерних 

програм несе за мету оптимізувати робочий процес та поліпшити продуктивність праці [1; 7]. 

Комп’ютерні технології дозволили дистанційно здобувати освіту учням, полегшуючи спілкування з 

різними людьми з усього світу та полегшуючи пошук інформації, розширили коло спілкування, відсутність 

національних кордонів, підвищується загальний рівень освідченості цілодобове спілкування зі світом та 

знаходити співрозмовників у групах по інтересам, на форумах та конференціях чи соціальних мережах. 

Соціальні мережі використовуються в якості інструменту для саморозвитку, вивчення іноземних мов, 

читання наукової літератури, художніх книг, прослуховування музики, онлайн-курси, семінари, 

дистанційна форма навчання в школі та закладах вищої освіти, щоб кожен учасник освітнього процесу 

мав доступ до знань у зручному для нього місці [3]. Багато наукових та освітніх порталів, бібліотек, які 

можуть задовольнити цікавість до знань. Соціальна згуртованість долає соціальну ізоляцію. Соціальні 

мережі об’єднують людей. В мережі панує свобода думки [2].  

Сучасне дозвілля має бути скерованим на розвиток духовності, поваги до культурно-історичної 

спадщини українського народу, загальнолюдських моральних цінностей та формування здорового 

способу життя. Сучасна соціокультурна ситуація характеризується цілим рядом негативних процесів: 

втратою моральних орієнтирів, відчуження від культури і мистецтва, зменшенням фінансової 

забезпеченості сучасних культурно-дозвіллєвих центрів. На жаль, через соціально-економічні труднощі 

суспільства, відсутня належна кількість культурних установ. Ефективність дозвіллєвої діяльності 

залежить від таких факторів: бюджетного фінансування, спонсорських підтримки, професіоналізму 

працівників сфери соціального обслуговування тощо... 

Висновки. Інтернет є невід’ємною частиною життя сучасної людини. Інформаційне середовище 

відіграє все більш значну роль у професійній діяльності та в повсякденному житті сучасної людини. 

Глобальна комп’ютеризація життєвого простору призводить до того, що більше проводять свій вільний 

час перед монітором, сидять в чатах, бездумно читаючи повідомлення і друкуючи відповіді абсолютно 

незнайомим їм людям.  

Сучасні люди сприймають Інтернет як середовище проживання та частину життя. Молодь пасивно 

проводить дозвілля біля монітора телевізора, компютера, телефона у соціальних мережах: YouTube, 

Facebook, Twitter та Instagram.  Мало хто сьогодні помічає світ який навколо нас оточує відсутність 

інтернету у сфері дозвіллєвої діяльності надає можливість активно розвиватися та відставляючи прояви 

пасивного сучасного дозвілля на другорядний план.  

Однак, стверджувати, що прояв інтернет-ресурсів та сучасних інформаційних технологій є сугубо 

негативним було б помилково, і що сучасне дозвілля несе тільки негативний характер також не є так. 

Більше того при всіх негативних проявах безсумнівно інтернет-ресурси приносять більше користі аніж 

негативу. Можна сміливо сказати, що без стрімкого розвитку сучасних інформаційних технологій не було 

б можливим виникнення сучасного дозвілля як такого.    
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ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ГРУП МЕТОДІВ НАВЧАННЯ В ПРОЦЕСІ 

НАВЧАННЯ ШКІЛЬНОГО КУРСУ ІСТОРІЇ. 
 

Процес навчання історії в школі – це складне, багатогранне, неоднозначне педагогічне явище. 

Методика розглядає навчально-пізнавальну діяльність учнів, опираючись на зміст та цілі навчання, які, в 

свою чергу, визначають зміст історичної освіти. Відповідно до цілей і змісту обирається оптимальна 

технологія викладання і навчання. Цілі, зміст і технологія навчання мають бути відповідними, 

адекватними пізнавальним можливостям учнів даного віку, даного навчально закладу, даного класу тощо. 

Ефективність організації педагогічного процесу перевіряється отриманими результатами. Це так звані 

основні зв'язки процесу навчання історії [10, ст. 109]. 

Разом з тим, існують і зворотні, корегуючі зв'язки між компонентами цього процесу. Результати 

навчання аналізуються вчителем і учнями і слугують підвалинами для уточнення подальших цілей і 

завдань, оптимізації змісту та організації, диференціації навчання відповідно до пізнавальних 

можливостей учнів. При плануванні та проектуванні процесу навчання, формулюванні цілей і завдань 

конкретного уроку, курсу, відборі змісту, форм, методів тощо необхідно враховувати пізнавальні 

можливості тих кого ми навчаємо [10, ст. 109]. 

Виходячи з вищесказаного, в умовах розвитку нової української школи є необхідним розглянути 

методику формування знань в учасників освітнього процесу. Тому, слід проаналізувати основні 

теоретико-методичні аспекти формування знань учасників освітнього процесу та виділити найбільш 

практичні методи роботи вчителя. 

Метод навчання історії – це впорядкований спосіб взаємодії учасників навчального процесу, 

спрямований на досягнення цілей і завдань шкільної історичної освіти [10, ст. 107]. Розрізняють пасивні, 

активні та інтерактивні методи. 

Пасивні методи визначають учасника освітнього процесу як «об’єкта». Тобто, здобувачі освіти тільки 

засвоюють та відтворюють навчальний матеріал. Вчитель виступає основним джерелом інформації (лекція, 

монолог). При цьому, учасники освітнього процесу не мають творчих завдань і не взаємодіють між собою. 

Для відтворення отриманих знань вчитель може використовувати таку форму контролю як опитування. 

Активні методи навчання визначають здобувачів освіти як «суб’єктів». До таких методів відносяться 

частково-пошуковий чи евристичний, проблемний і дослідницький. При використанні таких методів 

учасники освітнього процесу виконують творчі завдання, беруть участь в бесіді з вчителем, розвивають 

творче мислення. При цьому, в одному випадку вчитель подає інформацію у вигляді монологу чи лекції, 

а потім здобувачі освіти відтворюють свої знання, відповідаючи на запитання. В іншому випадку 

навчання відбувається шляхом бесіди (евристична, репродуктивна), що дає змогу аналізувати історичні 

явища, факти, події та розвивати критичне мислення. 

Інтерактивні методи навчання передбачають цілковиту взаємодію всіх учасників освітнього процесу. 

Вчитель і здобувачі освіти виступають суб’єктами навчання. Такий спосіб організації освітнього процесу 

називають співнавчанням (навчання у взаємодії та співпраці). Головний принцип такої взаємодії – це 

постійне спілкування здобувачів освіти між собою, їх співпраця, співробітництво, на відміну від активних 

та «пасивних» методів, коли спілкування відбувається між учнями і вчителем. Учитель тільки організатор 

і координатор інтерактивної взаємодії.  

На відміну від активних методів навчання, які будуються на однобічній взаємодії (її організовує і 

постійно стимулює учитель), інтерактивні методи принципово змінюють схему взаємодії учасників 

освітнього процесу. Інтерактивні методи дають найбільший простір для самореалізації учня у навчанні і 

найбільше відповідають особистісно-орієнтованому підходу. Інтерактивні методи орієнтовані на реалізацію 

пізнавальних інтересів і потреб особистості, тому особлива увага приділяється організації процесу 

ефективної комунікації, в якій учасники процесу взаємодії більш мобільні, більш відкриті і активні [8 c. 100]. 

Основою інтеракції є принцип багатосторонньої взаємодії, яка характеризується відсутністю 

полярності, і мінімальною сконцентрованістю на точці зору вчителя. Організації процесу такої взаємодії 

сприяє використання відповідних методів навчання. Такими методами є: груповий (взаємодія між 
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учасниками процесу навчання реалізується через співпрацю у малих групах); колективний 

(багатостороння взаємодія є полілогом, у якому бере участь кожен учень класу); колективно-груповий 

(коли робота малих груп поєднується з роботою всього класу) [10 c. 110]. 

Загалом, завдяки всім вищесказаним методам важливим є вироблення в учасників освітнього процесу певних 

навичок наукового сприйняття історії, її суті та впливу. Здобувачі освіти повинні мати можливість формувати свої 

власні погляди на основі співставлення різних факторів і точок зору. Тобто, виробити навички творчого 

опрацювання одержаної інформації, навчитися думати критично і бути «конструктивно скептичними» [7, ст. 5]. 
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ОСНОВНІ БЛОКИ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНОГО 

СТАВЛЕННЯ ДО ВЛАСНОГО ЗДОРОВ’Я У СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ І 

ПЕРШОКЛАСНИКІВ 
 

У освітньому процесі закладу дошкільної освіти і початкової школи формування ціннісного 

ставлення до власного здоров’я у старших дошкільників і першокласників здійснюється відповідно до 

Базового компонента дошкільної освіти в Україні, Державного стандарту початкової освіти. Від 

визначених педагогічних умов буде залежить успішний перебіг виховного процесу.  

Важливо проаналізувати дослідження науковців, у яких найбільш ґрунтовно представлені вивчення 

педагогічних умов здоров’язбережувальної діяльності різних дитячих колективів для освітнього 

середовища, діяльності педагогічного колективу і які можуть слугувати для з’ясування умов педагогічної 

системи формування здорового способу життя дітей 6-7 року життя. Науковець С. Кириленко умовами 

освітнього середовища вважає цілеспрямоване науково-методичне забезпечення за умови теоретичної й 

методичної підготовки педагогічних кадрів до здійснення діяльності з формування культури здоров’я 

старшокласників, врахування їх індивідуальних здібностей і потреб під час виховання; створення 

належних умов для соціальної адаптації та захисту інтересів і прав учнів; формування у вихованців стійкої 

мотивації на здоровий спосіб життя та культуру здоров’я (Кириленко, 2004).  

Координацію зусиль усіх учителів навчального закладу; тісну взаємодію педагогів освітнього закладу, 

учнів, батьків, громадськості; цілеспрямовану організацію системи науково-методичної роботи з учителями; 
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забезпечення науково-методичної та матеріальної бази вважає О. Омельченко основними умовами 

успішного впровадження моделі здоров’язбережувальної діяльності вчителя (Омельченко, 2008).  

Визначення дидактичних умов формування здоров’язбережувального навчального середовища початкової 

школи є результатом наукового пошуку С. Дудко. Однією з них є застосування в освітньому процесі сучасних 

здоров’язбережувальних технологій, моделей, методик, методів та прийомів, при цьому учитель ні в якому разі 

не повинен допускати перенавантаження учнів у процесі їх упровадження (Дудко, 2015).  

Для того, щоб визначити педагогічні умови формування основ ціннісного ставлення до власного 

здоров’я у старших дошкільників і першокласників, ми орієнтувались на обґрунтування теоретичних й 

практичних основ організації виховного процесу в системі закладу дошкільної освіти, початкової школи. 

Основними напрямами визначено: установка на цінність власного здоров’я і здоров’я оточуючих; надання 

знань про основи здоров’я й технології його збереження; створення умов для оволодіння дітьми 

способами поведінки, що зберігають здоров’я. 

Враховуючи ідеї науковців, вважаємо, що умови дієвого використання освітнього середовища мають 

стосуватися просторово-предметних факторів (інфраструктура закладу, його матеріально-технічна база, 

санітарно-гігієнічний стан навчальних закладів), психодидактичних (зміст і методи навчання та виховання), 

соціальних (характер взаємовідносин усіх суб’єктів освітнього процесу) складових освітнього середовища.  

Аналіз науково-педагогічних досліджень дав нам підстави виділити чотири блоки педагогічних умов: 

організаційні, методичні, технологічні, соціально-психологічні, які сприяють формуванню ціннісного 

ставлення до власного здоров’я у старших дошкільників і першокласників. 

До організаційних умов формування ціннісного ставлення до власного здоров’я у старших 

дошкільників і першокласників ми відносимо: 1) організацію відповідного предметно-просторового 

виховного середовища для формування ціннісного ставлення до власного здоров’я у старших 

дошкільників і першокласників; 2) забезпечення єдності наукових знань, емоційно-мотиваційних суджень 

та практичних дій щодо формування ціннісного ставлення до здоров’я дітей; 3) конструювання 

здоров’язбережувального змісту освіти та виховання старших дошкільників і першокласників у 

відповідності до сучасних тенденцій і уявлень щодо формування ціннісного ставлення до здоров’я; 4) 

організацію педагогічної взаємодії, встановлення гуманних демократичних стосунків (або використання 

вітчизняного та зарубіжного досвіду стосовно здоров’язбережувальної діяльності дітей 6-7 року життя); 

5) створення умов для саморозвитку дітей, організація суб’єкт – суб’єктивної взаємодії (дорослий – 

дитина), виявлення ними відповідальності, розуміння суспільної та суб’єктивної необхідності й 

важливості дотримання норм і правил здорового способу життя, відповідальної поведінки в усіх сферах 

життєдіяльності стосовно збереження й зміцнення власного здоров’я й здоров’я інших.  

Методичні умови формування ціннісного ставлення до власного здоров’я у старших дошкільників і 

першокласників включають: 1) включення педагогічно доцільних форм, методів, засобів формування 

ціннісного ставлення до здоров’я дітей; 2) поєднання традиційних та інноваційних форм і методів виховання; 

3) формування професійної компетентності педагогів, опанування ними досвідом формування ціннісного 

ставлення до здоров’я дітей (організація спеціальних науково-методичних, науково-практичних семінарів, 

«круглих столів», конференцій); 4) навчально-методичне та організаційно-технічне забезпечення виховного 

процесу; 5) застосування кадрового потенціалу закладу дошкільної освіти й початкової школи. 

До технологічних умов формування основ ціннісного ставлення до власного здоров’я дітей 

відносимо: 1) залучення старших дошкільників і першокласників до активної здоров’язбережувальної 

діяльності; 2) робота з вихователями, вчителями з формування у старших дошкільників і першокласників 

ціннісного ставлення до власного здоров’я; 3) залучення дітей до колективного обговорення питань, 

пов’язаних із вихованням ціннісного ставлення до здоров’я на матеріалі художніх творів і реальних 

життєвих ситуацій; 4) робота з батьками щодо формування у старших дошкільників і першокласників 

ціннісного ставлення до власного здоров’я; 5) використання групових форм виховної взаємодії, які 

забезпечують систематичну демонстрацію дітьми позитивної мотивації на здоровий спосіб життя. 

Аналіз психолого-педагогічної літератури дав змогу встановити такі соціально-психологічні умови 

формування основ ціннісного ставлення до власного здоров’я у старших дошкільників і першокласників: 

1) створення сприятливого соціально-психологічного клімату в дитячому середовищі; 2) формування 

у дітей позитивних мотиваційних установок на спілкування, взаємодію, необхідність виявлення 

ціннісного ставлення до здоров’я; 3) урахування в системі навчально-виховної роботи психологічних 

особливостей старших дошкільників і першокласників; 4) стимулювання розвитку мотивів формування 
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ціннісного ставлення до здоров’я дітей; 5) розвиток оптимальних моделей поведінки в системі «педагог – 

вихованець – дитячий колектив – батьки». 

У результаті проведеної роботи, виокремлено такі педагогічні умови, які сприятимуть забезпеченню 

ефективного впливу на формування ціннісного ставлення до власного здоров’я старших дошкільників і 

першокласників: організація відповідного предметно-просторового виховного середовища для формування 

ціннісного ставлення до власного здоров’я старших дошкільників і першокласників; залучення старших 

дошкільників і першокласників до активної здоров’язбережувальної діяльності; робота з вихователями, 

вчителями з формування у старших дошкільників і першокласників ціннісного ставлення до власного 

здоров’я; робота з батьками щодо формування у дітей ціннісного ставлення до власного здоров’я. 

Таким чином, визначені нами педагогічні умови формування ціннісного ставлення до власного 

здоров’я у старших дошкільників і першокласників сприятимуть розвитку здоров’язбережувальній 

компетентності, формуванню активної позиції щодо зміцнення й збереження здоров’я дітей 6-7 року 

життя. Організація освітнього процесу на принципах перспективності, наступності в роботі закладів 

дошкільної освіти і початкової школи забезпечить всебічний гармонійний розвиток самодостатньої, 

ініціативної, компетентної особистості впродовж життя. 
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РОЗВИТОК ЕСТЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ 

ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА З МЕТОДИКОЮ 

КЕРІВНИЦТВА» 
 
Важливим складником всебічного гармонійного розвитку дітей дошкільного віку є естетичне 

виховання. Для того, щоб успішно його здійснювати в закладі дошкільної освіти майбутній вихователь 

повинен володіти естетичною компетентністю, розвиток якої відбувається в процесі фахової підготовки 

в закладі вищої освіти. 

Особливу роль у процесі розвитку естетичної компетентності майбутніх вихователів відіграє 

навчальна дисципліна «Основи образотворчого мистецтва з методикою керівництва», яка передбачена 

навчальним планом підготовки бакалаврів за спеціальністю 012 «Дошкільна освіта» Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.  

Навчальна дисципліна посідає вагоме місце в структурно-логічній схемі підготовки фахівця 

освітнього ступеня «бакалавр», вона пов’язана з іншими дисциплінами навчального комплексу: 

психологією дитячою, педагогікою загальною, анатомією та фізіологією, дитячою літературою, 

фаховими методиками, естетикою та естетикою, які також сприяють розвитку  мотиваційного, 

когнітивного, діяльнісного, рефлексивного складників естетичної компетентності. 
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Зупинимося на аналізі робочої програми вищезгаданої навчальної дисципліни [1]. Метою її вивчення 

є естетичне виховання студентів та навчання їх здійснювати естетичне виховання дітей дошкільного віку 

в системі індивідуальної диференційованої роботи за їх інтересами та здібностями.  Серед завдань, 

виконання яких забезпечує розвиток естетичної компетентності майбутніх вихователів ми виділяємо: 1. 

Здійснення спеціальної підготовки в галузі образотворчої діяльності (практичні вміння в малюванні, ліпці, 

аплікації; знання теоретичних основ складання композиції, кольорових поєднань. 2. Формування 

загальнопедагогічного вміння: навчати дітей дошкільного віку відповідно до освітніх програм закладу 

дошкільної освіти, розвивати спеціальні здібності дітей (зорову оцінку форм, відчуття ритму, кольору; 

спеціальні знання можливостей художнього матеріалу; оволодіння технічними вміннями).  

Навчальна дисципліна має 6 змістових модулів, які, на наш погляд, розвивають в комплексі компоненти 

естетичної компетентності майбутніх вихователів [2]: 1. Соціально-естетична сутність образотворчого 

мистецтва (мотиваційний). 2. Образотворче мистецтво в історичному аспекті (когнітивний). 3. Теоретичні 

основи образотворчої діяльності дітей дошкільного віку. (когнітивний, рефлексивний). 4. Організація 

образотворчої діяльності дітей (когнітивний, діяльнісний, рефлексивний). 5. Методика опанування 

образотворчою діяльністю дітьми раннього і дошкільного віку (мотиваційний, когнітивний, діяльнісний, 

рефлексивний). 6. Вихователь як співучасник образотворчої діяльності дітей (діяльнісний, рефлексивний).  

Зміст навчальної дисципліни передбачає проведення лекційних і практичних занять, які впливають на 

розвиток естетичної компетентності майбутніх вихователів. З розподілом аудиторного навантаження ми не 

в повній мірі погоджуємося. Оскільки на самостійне опрацювання винесені, наприклад, теми «Образотворче 

мистецтво – специфічна форма відображення дійсності», «Становлення і перспективи розвитку методики 

образотворчої діяльності дітей», «Анатомо-фізіологічні особливості дітей дошкільного віку та психологічні 

механізми розвитку образотворчої діяльності», «Методика розвитку у дітей здібностей до сприймання краси 

у різних формах її існування», які на наш погляд, охоплюють вивчення важливих питань, засвоєння яких 

сприяє розвитку мотиваційного, когнітивного, діяльнісного та рефлексивного складників естетичної 

компетентності майбутніх вихователів. Для того, щоб вивчати теми винесені на самостійне опрацювання в 

аудиторії, ми пропонуємо об’єднати такі теми: «Методи і прийоми організації образотворчої діяльності 

дітей» та «Форми організації образотворчої діяльності дітей». За рахунок вивільнених 2 годин аудиторних 

занять пропонуємо провести лекцію з теми «Методика розвитку в дітей здібностей до сприймання краси у 

різних формах її існування». Також рекомендуємо зменшити кількість аудиторних годин з 4 до 2 на лекційне 

заняття з теми «Методика розвитку дитячого малювання: альтернативні підходи». За рахунок вивільнених 2 

годин пропонуємо провести лекцію з теми «Анатомо-фізіологічні особливості дітей дошкільного віку та 

психологічні механізми розвитку образотворчої діяльності». 

У процесі вивчення дисципліни «Основи образотворчого мистецтва з методикою керівництва» 

студенти вчаться проводити художньо-педагогічну, культурно-просвітницьку, організаторську та 

художньо-естетичну діяльність, спрямовану на духовний і культурний розвиток особистості дитини, 

свідомо обирати й ефективно застосовувати методи виховного впливу в ЗДО. Успішне оволодіння цими 

вміння підвищує рівень розвитку естетичної компетентності. 

Таким чином, опанування майбутніми вихователями пропонованим нами змістом навчальної 

дисципліни «Основи образотворчого мистецтва з методикою керівництва» сприятиме ефективному 

розвитку естетичної компетентності. 
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ГУМАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ ТЕХНІЧНИХ 

ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ 
        

Сучасні зміни в економіці, політиці, розвиток новітніх технологій вимагають зміни погляду на роль, 

сутність, зміст підготовки майбутніх інженерів. Інноваційні зміни в освітній галузі України, державна 

освітня політика спрямовані на європейську інтеграцію та стимулюють появу творчих новаторських ідей, 

пошук більш досконалих форм, методів, прийомів навчання, а також потребу у конкурентоспроможних 

компетентних фахівцях, здатних до професійного самовдосконалення в сучасному суспільстві, що 

постійно змінюється і трансформується.  

Актуальність дослідження зумовлена сучасним станом освіти як соціального інституту, що забезпечує 

професійну успішність молодої людини та її конкурентоспроможність на ринку праці. Необхідність 

забезпечення вітчизняних промислових підприємств висококваліфікованими, конкурентоспроможними 

інженерними фахівцями, здатними адаптуватися в швидкозмінних ринкових умовах, творчо виявляти 

активну самостійність у розв’язанні завдань промислового виробництва, вимагає дослідження проблеми 

підвищення якості професійної підготовки студентів у вищих технічних закладах освіти. 

Гуманістичний підхід в освіті визначається сьогодні одним з провідних напрямків удосконалення 

системи вищої освіти в Україні, який забезпечує реалізацію концепції гуманістичної освіти і передбачає 

підготовку компетентних фахівців, які вільно володіють професією та орієнтуються в суміжних галузях 

діяльності, готових до постійного професійного росту, соціальної та професійної мобільності. 

На думку сучасних дослідників теоретичних положень та практичних аспектів професійної 

підготовки майбутніх інженерів у вищих технічних закладах освіти С. Артюха, О. Баранець, 

Н. Брюханової, Е. Зеєра, О. Коваленко, А. Нізовцева, Ю. Пазиніч, Н. Тимків та ін., однією з особливостей 

професії інженера є не лише вміння здійснювати налагодження та обслуговування технічних пристроїв; 

інженер має бути дослідником, організатором роботи колективу.  

Основними цілями професійної підготовки майбутніх інженерів є створення умов для всебічного 

розвитку конкурентоспроможного, компетентного фахівця технічної сфери, здатного до професійного 

самовдосконалення протягом життя. Підготовка кваліфікованих фахівців інженерного профілю, здатних 

до компетентної й ефективної діяльності у технічній сфері на рівні європейських і світових стандартів 

можлива за умови її реалізації на гуманістичних принципах та засадах, що вимагає дослідження проблеми 

гуманізації процесу підготовки студентів у вищих технічних закладах освіти. 

Сучасна професійна підготовка фахівців технічної сфери, як зазначає Н. Ничкало, виступає засобом 

соціалізації, як гармонізації відносин людини з природосоціальним світом; професіоналізації, як набуття 

професійної компетентності фахівця, оволодіння фундаментальними, прикладними знаннями, високою 

культурою організації та реалізації професійної діяльності; самореалізації, як набуття людиною вмінь 

продуктивної життєдіяльності, самовдосконалення [1]. 

За своєю комунікативною і предметною сутністю професія інженера поєднує міждисциплінарні 

знання, інноваційні уявлення та ознаки середовища із власними можливостями синтезу різної інформації 

для створення нової предметної реальності. Професійно підготовлений інженер має вміти: проектувати і 

конструювати; користуватися засобами виробничої, управлінсько-практичної, конструктивно-

технологічної, дослідницької діяльності; організовувати виробничий процес; забезпечувати 

впровадження досягнень науки і виробництва; розробляти науково-технічну документацію; вміти 

використовувати нормативно-довідкову, науково-технічну, виробничу інформацію; розробляти техніко-

технологічні проекти, плани, регламенти; нормувати й керувати роботою виробництва; розробляти й 

реалізовувати заходи підвищення ефективності виробництва [ 2, с. 31]. 

Відтак, професійна підготовка майбутніх фахівців інженерного профілю є складним багатоаспектним 

процесом, який передбачає єдність фундаментальної, предметної, психолого-педагогічної, методичної 

складових. Реалізація процесу підготовки має ґрунтуватися на  досягненнях не лише педагогіки, а й 

психології, гуманістичної філософії з метою формування теоретичних знань, практичних умінь, значущих 

особистісних якостей та життєвого досвіду майбутнього фахівця, що зумовлює його готовність до 
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виконання професійних обов’язків та забезпечує високий рівень самоорганізації. За таких умов увага 

педагога вищого технічного закладу освіти має бути зосереджена на цілісності унікальної, неповторної 

особистості студента, який намагається максимально реалізувати свої можливості у процесі навчання. 

Реалізація гуманістичного підходу в процесі підготовки інженерних фахівців у вищих технічних 

закладах освіти полягає у врахуванні індивідуальних (фізіологічних, психічних, особистісних) 

особливостей і загальних закономірностей в розвитку кожної особистості. За такого підходу 

враховуються інтереси, схильності, погляди й переконання, здібності, стан здоров’я студентів, культура 

навчальної діяльності та гуманні стосунки.  

Таким чином, важливим стратегічним завданням на сучасному етапі модернізації державної системи 

вищої освіти є забезпечення підготовки майбутніх фахівців на рівні міжнародних стандартів. 

Необхідність реформування системи освіти України, її вдосконалення і підвищення рівня якості є 

найважливішою соціокультурною проблемою, яка значною мірою обумовлюється потребами 

формування позитивних умов для індивідуального розвитку людини, її соціалізації та самореалізації у 

світі. У сучасних умовах, з огляду на суспільні очікування від процесів реформування системи освіти в 

Україні, її розбудова має відбуватися на гуманістичній основі. Як засвідчив аналіз педагогічного досвіду, 

гуманістичний підхід в освіті став суспільно значущим явищем, пріоритетним у формуванні освітньої 

політики України, зокрема – концептуальних положень, сутності, змісту вищої освіти. 

Розв’язання цього завдання можливе за умови реалізації підготовки майбутніх фахівців інженерного 

профілю у вищих технічних закладах освіти на гуманістичних засадах та принципах, що має на меті 

створення умов для всебічного врахування та сприяння розвитку особистісних якостей та властивостей 

майбутніх фахівців технічного профілю. Дотримання викладачами вищих технічних закладів освіти 

основних гуманістичних принципів дає змогу враховувати особистісні потреби, запити, прагнення, 

суб’єктний досвід студентів, що забезпечує умови для особистісного та професійного саморозвитку 

висококваліфікованого компетентного фахівця технічної сфери.  
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ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ НА ЗАНЯТТЯХ 

УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ  ЗА ДОПОМОГОЮ ІКТ 
 

Суспільство і час ставлять перед навчальними закладами нові завдання, вирішення яких вимагає 

нових підходів до навчання. Змінюються програми, з'являються нові підручники, технології, моделі 

навчання, що вимагають від викладача оволодіння та застосування в своїй практиці інновацій. 

Інноваційні технології дозволяють поєднати теорію з практикою, текстовий і наочний матеріал, 

графічні засоби, відеозображення, мовний та музичний супровід, створити уявлення реального оточення, 

спілкування. Вони забезпечують активну (вербальну і невербальну) діяльність студентів у процесі 

вивчення української мови , гнучкість і варіювання тренувальних вправ і видів контролю, актуалізують 

пізнавальну діяльність і розвивають критичне та творче мислення, розширюють можливості здобуття, 

осмислення та презентації інформації, дають змогу моделювати комунікативні ситуації, загалом робити 

заняття мови привабливими, цікавими для студентів. 

Нові інформаційні технології під час вивчення української мови в навчальному закладі сприяють 

підвищенню рівня мовної освіти, вдосконалюють якість навчання мови завдяки: інтенсифікації й 

індивідуалізації навчально-виховного процесу за допомогою більш повного використання доступної 

інформації; розробці перспективних методів, засобів і форм навчання мови з орієнтацією на 

комунікативну, розвиваючу, діяльнісну й особистісно орієнтовану освіту; синтезу різних видів навчальної 

діяльності; формуванню інформаційного світогляду [1]. 
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При застосуванні ІКТ на заняттях української мови перед викладачем стоїть декілька питань, що 

окреслюють проблемну ситуацію, а саме: 

1) чи можуть взагалі використовуватися ІКТ при навчанні мови; 

2) як найкращим чином організувати взаємодію з ІКТ при вивченні мови; 

3) які потрібні зміни змісту предметної області при навчанні із застосуванням ІКТ.  

Застосування ІКТ на заняттях української мови передбачає підвищення ефективності і якості 

навчального процесу, інтенсифікацію навчання мови й активності пізнавальної діяльності, поглиблення 

знань  з предмета, розвиток креативного мислення, комунікативних вмінь, мовленнєвої компетенції, 

формування вмінь адаптуватися до будь-якої ситуації спілкування. 

Використання ІКТ на заняттях з української мови засвідчило, що можна виокремити наступні 

переваги їх застосування у навчально-виховному процесі в цілому та на кожному конкретному занятті, 

що спричинює зміни організаційних моментів, а саме: відбувається економія часу як заняття, так і 

підготовки до нього; з'являється зручність у його проведенні; обсяг та технологічні можливості 

дозволяють будувати будь-які типи занять та у більшому обсязі використовувати різні види навчальної 

діяльності студентів (у тому числі, й самостійної). 

Використання комп’ютера на заняттях розширює мої можливості як викладача під час підбору 

матеріалу до заняття і форм навчальної роботи, робить заняття яскравими та цікавими, інформаційно та 

емоційно насиченими. 

Звичайно ж, комп’ютер на заняттях виступає як засіб навчання, що може значно підвищити 

ефективність заняття, сприяти міцнішому засвоєнню знань , активізує діяльність студентів. 

Використовуючи комп’ютер, можна проводити заняття-презентації, заняття-дослідження, віртуальні 

екскурсії (відвідати музеї, не відходячи від розумної машини), заняття-проекти (студенти готують власні 

проекти комп’ютерного заняття, що дозволяє їм закріпити й поглибити знання). 

Наголошуючи на формуванні мовленнєвої компетенції засобами інноваційних технологій, ми 

повинні спиратись на те, що людина запам’ятовує 20% почутого, 40% побаченого, 60% побаченого і 

почутого, 80% побаченого, почутого і зробленого самостійно[3] .Формування мовленнєвої компетенції 

включає в себе зміст мовної освіти та організаційні форми, методи і засоби навчання української мови. 

Знання з морфології, сполучуваності лексем, правильне використання у мовленні одиниць мови, побудова 

власних висловлювань (діалогічних і монологічних), збагачення активного словникового запасу сприяє 

ефективному оволодінню студентами мовленнєвою компетенцією 

Приклад мультимедійного заняття (з власного досвіду): 

1. Мотивація заняття – короткий вступний матеріал. Під час мотивації створюю проблемну ситуацію 

за допомогою проблемного запитання (запитання демонструю на мультимедійній дошці) 

Можна поставити питання : чого ти очікуєш від сьогоднішнього заняття? 

2. Оголошення теми та завдань заняття. 

3. Основна частина заняття – опанування навчальним матеріалом : робота з поняттями, невеликими 

текстовими фрагментами, що містять навчальну інформацію, відеосюжетами, аудіозаписами, 

фотодокументами, таблицями, схемами (виклад необхідної інформації з теми у вигляді слайдів). 

Мультимедійні технології дозволяють подати студентам набагато більше інформації, ніж на занятті без 

використання комп’ютера. 

 Основна частина уроку може включати і проведення невеликої навчальної дискусії, роботу в групах, 

творчий звіт з виконання індивідуального завдання. Звісно, використовуються і традиційні форми роботи 

та методи і прийоми навчання  

4. Підбиття підсумків заняття включає рефлексію почуттів (наприклад, що сподобалося на занятті 

найбільше), способів діяльності студентів (для прикладу, чи раціональними були види діяльності, 

завдання, що використовувалися під час заняття) та відтворення студентами основних понять  з 

демонстрацією слайдів з текстовими фрагментами[3]. 

Вважаю, що головне завдання використання ІКТ у процесі вивчення української мови – підвищити 

пізнавальний інтерес студентів до вивчення предмета, ефективність його опанування, формування 

ключових компетентностей у студентів. 

Реалізуючи завдання щодо формування ключових компетентностей студентів за допомогою інтерактивних 

форм, ІКТ, я знову і знову переконуюся, що тільки ті знання, до яких студент прийшов через власну діяльність 
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пізнання, самооцінку, стають дійсно міцним його надбанням, учать комунікативно виправдано користуватися 

засобами мови в різних життєвих ситуаціях, виховують особистість [4]. 

Говорячи про особливості формування ключових компетентностей у студентів, необхідно виходити з 

потреби виховати громадянина, підготувати молоду особистість до участі в розв’язанні нагальних і 

перспективних завдань держави, до управління її справами, ролі керівника та виконавця, громадського діяча. 

Вирішення проблеми формування ключових компетентностей ґрунтується на таких пріоритетних 

принципах, як гуманізація, демократизація навчально – виховного процесу, заміна авторитарної 

педагогіки педагогікою толерантності, щоб зі стін навчального закладу виходили люди самодостатні, 

підготовлені до свідомої та ефективної життєдіяльності, тому що лише такі особистості здатні брати на 

себе відповідальність і бути діяльними в ринковій економіці [2]. 

Ми прагнемо виховувати свідомих громадян України, формувати особистість студента, розвивати 

його здібності та обдарування, науковий світогляд, комунікативну компетентність , тобто виховувати 

людину з позитивним мисленням, оптиміста, добре підготовленого до життєвих випробувань, який 

упевнено дивиться вперед. 
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РАННІЙ МАТЕМАТИЧНИЙ РОЗВИТОК ДИТИНИ ЗА ТЕХНОЛОГІЄЮ Г. ДОМАНА 
 

З народження дитина долає у своєму розвитку складний і тривалий шлях. З’являється на світ вона 

безпорадною істотою і після народження вчиться користуватися своїм тілом і мозком, який подібний на 

чистий аркуш паперу. Від того, що буде зафіксовано на ньому на ранній стадії розвитку, залежатиме 

обдарованість дитини 1. 

Ранній вік є важливим періодом становлення особистості. Важливим завданням у вихованні дітей 

раннього віку є розвиток їх пізнавальної сфери, оскільки в цей період формується ставлення дитини до 

навколишнього та до предметів, що її оточують, закладаються здібності та особистісні якості: 

допитливість, довіра до світу, впевненість у собі, цілеспрямованість, наполегливість, творча уява.  

Впродовж раннього дитинства вирішуються загальнопізнавальні, сенсорні та математичні завдання, 

дитина пізнає світ предметів, знайомиться з формою, величиною, кольором та масою предметів. 

Сьогодні є безліч методик, які сприяють ранньому розвитку дитини (Г. Доман, М. Зайцев, С. Лупан, 

М. Ібука, Ш. Сузукі та ін.). Вагомий внесок зроблений видатними педагогами – Ф. Фребелем, 

М. Монтессорі, О. Декролі, К. Ушинським, Є. Тихеєвою, С. Русовою та іншим, які приділяли велику 

увагу розвитку дітей раннього віку. Проаналізувавши ряд технологій та методик, можна відмітити, що 

головне завдання дорослого – допомогти дитині самостійно пізнати навколишній світ.  

Варто зупинитись на дослідженнях Г. Домана, який своєю працею довів, що людський потенціал 

величезний і саме в ранньому віці дітей можна багато навчити. Фахівець стверджував, що 

«невикористання мозку призводить до його втрати», а «знання призводять до добра», «бути розумним – 

це добре, а не погано. Більш того, це дуже добре!», «бути генієм чудово, і тому, скільки б їх ні було, їх 

завжди не вистачає» 2. 
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 Він переконливо доводив важливість розвитку у дітей як фізичного інтелекту, так і розумового 

потенціалу. На думку фахівця, ранній розвиток дитини охоплює два аспекти: загальний розвиток і 

навчання читанню, математики, основ природничих наук, літератури, мистецтва.  

Методику раннього навчання математики застосовують у віці 2,5–3 років, оскільки вона дає змогу 

навчити мозок дитини розрізняти кількість і, як наслідок, усі обчислення здійснювати як операції з 

множинами, за рахунок чого і досягається їх швидкість. Навчання дітей математики згідно з цією 

технологією передбачає 5 етапів: упізнавання кількості, упізнавання рівності, розв’язання прикладів, 

упізнавання цифр, упізнавання рівності з цифрами [4.  

Суть технології Г. Домана найчіткіше окреслює перший етап. Для впізнавання кількості 

виготовляють комплект карток з червоними крапками від 1 до 100. Навчання починають з карток, на яких 

нанесені крапки від 1 до 5. Дитині тричі на день послідовно показують картки з кількістю крапок від 1 до 

5 і називають відповідне число. Наступного дня проводять три заняття з першим комплектом, додаючи 

ще один комплект – з картками від 6 до 10 крапок. Його також показують тричі на день. Перед кожним 

наступним показом картки обов'язково перетасовують, щоб їх послідовність була непередбачуваною.  

З першими двома комплектами заняття проводять п'ять днів. З шостого – в кожному комплекті 

щоденно одну картку змінюють на нову. Приблизно за 50 днів дитина запам’ятовує всі картки і відрізняє 

одну від одної. Відтоді вона зможе сприймати те, що дорослий може лише бачити. 

Після ознайомлення з числами та їх записом у мозку дитини виникає бачення відповідної кількості 

крапок, тобто вона здатна «бачити» відповідну множину, що дає змогу швидко здійснювати будь які 

математичні обчислення. Ця здатність є основою особливих математичних здібностей. Г. Доман показує 

кількість крапками, а не цифрами, для того, щоб дитина могла побачити реальну кількість, а не 

абстрактний значок цифри.  

Після проходження п’яти етапів навчання елементарних математичних уявлень розпочинається 

глибоке вивчення за підручниками з математики, алгебри, геометрії, тригонометрії, вищої математики 

самостійно або з допомогою дорослих 3. 

Фахівці стверджують, що найбільшою хибою цієї методики є перетворення дитини з активного 

учасника у об’єкт, адже вона під час навчання пасивна, працює лише зорова система, охоплюючи 

інформацію, пропоновану на картках. Дитину багато навантажуюють фактами, але не тлумачать їх, тому 

страждає їх емоційний та когнітивний розвиток.  

Варто  виділити позитивні сторони даної технології – це цікавість подання інформації, 

систематичність, наповненість, багатоаспектність. Корисним є й те, що вона виховує і батьків, 

наголошуючи, що потрібно займатись з дитиною від народження, при цьому слід працювати послідовно 

і постійно. У дитини в такому ранньому віці не виникає необхідності в додатковій мотивації до навчання, 

їй не треба пояснювати, навіщо це потрібно знати, адже пізнавати навколишній світ і досліджувати все 

нове – улюблене заняття малюка. Якість технології підтверджується рядом прикладів, адже у світі вже 

кілька десятків нобелівських лауреатів, що в дитинстві вчились по Г. Доману.  

Отже, ранній розвиток математичної компетентності можливий за умови правильного підбору 

технологій та методик. Однією з найефективніших зарекомендувала себе технологія Г. Домана. 

Література: 

1. Буркуна Н. Інноваційні технології  дошкільнятам / Н. Буркуна, Л. Бовтрук //Дошкільне 

виховання. 1995.  С.25. 

2. Глен Доман. Гармоничное развитие ребенка: как развить умственные и физические способности 

ребенка / Г. Доман. – М.: Аквариум, 1996. – 448 с. 

3. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології : навч. посібник / І. М.Дичківська. – К. : 

Академвидав, 2004. – 352 c 

4. Методика раннего развития Глена Домана. От 0 до 4 лет / сост. Е. А. Страубе. URL: 

https://www.litmir.me/br/?b=242394  

 

 

 

https://www.litmir.me/br/?b=242394


38 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
Мамадиярова Дилфуза Умирзақовна, 

ассистент кафедры педагогика, психология, русский и узбекский язык  

Самаркандского Государственного медицинского института  

 

ОПРЕДЕЛИТЬ УРОВНЯМ ПРОЯВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТНОГО АДАПТАЦИОННОГО 

ПОТЕНЦИАЛА У БУДУЩИХ ВРАЧЕЙ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ  С ПОМОЩЬЮ 

ПРОГРАММЫ ТРЕНИНГОВЫХ ЗАНЯТИЯ 
 

На сегодняшний день наблюдается активное совершенствование системы здравоохранения, где 

особое место занимает развития первичной медико-санитарной помощи на принципах общей (семейной) 

практики. В центре данного процесса находятся врачи, от которых в значительной степени зависит 

эффективность этого направления в целом. Важнейшими характеристиками профессиональной 

деятельности данных специалистов является напряженность, повышенная ответственность за 

принимаемые решения, их последствия, наличие широкого круга обязанностей, насыщенность 

разнообразными коммуникативными ситуациями с пациентами, членами их семей, отличающиеся своей 

нестандартностью и, как правило, эмоциональным фоном. 

Цель исследования: Выявить уровням проявления личностного адаптационного потенциала у 

будущих врачей общей практики до и после проведения программы тренинговых занятий. 

Материал и методы исследования: В целях исследования выявлено динамика уровня проявления 

личностного адаптационного потенциала у будущих врачей общей практики, было организовано и 

проведено эмпирическое исследование, в котором приняло участие 98 будущих врачей общей практики, 

третьего, четвертого и пятого курса обучения, как женского, так и мужского пола. Обследовано с 

помощью следующего психодиагностического инструментария: Многоуровневого личностного 

опросника (МЛО) «Адаптивность» А.Г. Маклакова, С.В. Чермянина. 

Результате. Количество респондентов с низким уровнем адаптационного потенциала 

(диагностированного с помощью Многоуровневого личностного опросника «Адаптивность» 

А.Г.Маклакова, С.В.Чермянина) снизилось с 8,2 % (8 чел. - до проведения программы тренинговых 

занятий) до 4,1 % (4 чел. - после проведения программы тренинговых занятий). Со средним уровнем 

снизилось с 81,6 % (80 чел. - до проведения программы тренинговых занятий) до 33,7 % (33 чел. - после 

проведения программы тренинговых занятий). Соответственно с высоким уровнем выраженности 

адаптационного потенциала существенно увеличилось с 10,2 % (10 чел. - до проведения программы 

тренинговых занятий) до 62,2 % (61 чел. - после проведения программы тренинговых занятий) 

Вывод: В результате, у будущих врачей общей практики снизился уровень существенно возрос 

адаптационный потенциал, а также существенно возросла их стрессоустойчивость. 
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ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ, 

ЇХ РЕАБІЛІТАЦІЯ І РЕАДАПТАЦІЯ 
 

Бій – основна форма тактичних дій підрозділів, узгоджені за метою, місцем і часом удари, вогонь і 

маневр військових частин, підрозділів (кораблів, літаків) для відбиття ударів противника, його знищення 

(розгрому) та виконання інших завдань в обмеженому районі впродовж короткого часу. У збройному 

зіткненні кожна зі сторін переслідує вкрай рішучі цілі фізично знищити ворога або зламати його волю до 

опору. Для досягнення цього використовуються найсучасніші бойова техніка, зброя, боєприпаси, засоби 

управління і зв'язку,найбільш ефективні способи бойового застосування військ [1, с.13]. 

Сьогодні вже цілком очевидно, що бій - це не тільки узгоджені за метою, місцем і часу удари, вогонь 

і маневри, а перш за все запеклий протиборство цілеспрямованих, мислячих, які відчувають, спонукує 

особистими переконаннями,володіють навичками і вміннями, волею і надіями людей. І від того, в якої зі 

сторін духовні сили можливості виявляться кращими сформованими, мобілізованими, збереженими і 

адекватними потребам сучасного бою, у визначальній мірі буде залежати її перемога чи поразка. Все це 

робить актуальною і практично значущою діяльність командирів, штабів, органів ідеологічної роботи, 

психологів та інших посадових осіб щодо психологічного забезпечення бойових дій, спрямовану на 

всебічну психологічну підготовку військовослужбовців до активних і самовідданим діям, психологічну 

допомогу їм у подоланні стрес-факторів і наслідків їх впливу. 

Психологічний супровід бойових дій складається в безперервному відстеження динаміки 

психологічної обстановки (морально-психологічного стану своїх військ і протидіючих їм сил, впливу на 

стан морального духу сторін складається соціальної обстановки, бойових і ергономічних умов) в зоні їх 

проходження, прогнозування і оцінки втоми і психологічних втрат серед особового складу, надання 

психологічної допомоги військовослужбовцям в подоланні психотравмуючих ситуацій, 

цілеспрямованому управлінні мотивацією, психічними станами людей і соціально-психологічними 

процесами в військових підрозділах, їх захисту від психологічних акцій противника [2, с. 109]. 

Психологічний супровід здійснюється на етапі ведення бойових дій. Зусилля командирів, штабів, органів 

ідеологічної роботи і військових психологів в цей період направляються також на корекцію зовнішньої соціального 

середовища з метою створення сприятливих психологічних умов для здійснення військової діяльності. 

Особлива увага приділяється організації ефективного психологічного протиборства з противником, 

спрямованого на прогнозування, профілактику, зрив організованого негативного впливу на психіку 

військовослужбовців, локалізацію та ліквідацію дезорганійних явищ в підрозділах і частинах, а також на 

деморалізацію військ противника, здійснення пропагандистських і психологічних акцій серед 

лояльно,нейтрально і вороже налаштованого населення в районі виконання завдань. 

Психологічний супровід передбачає також всебічне зміцнення психологічної єдності 

військовослужбовців, що виконують завдання військової діяльності зі своїм народом. Воно має на меті 

підтримувати життєвий тонус воїнів, їх душевний комфорт на рівні повсякденних армійських буднів, щоб 

вони не відчували себе ізольованими, забутими. 

Найважливішим елементом психологічного супроводу бойових дій військ є психологічна допомога 

(самодопомога), що представляє собою комплекс психологічних, організаційних, медичних заходів, 

спрямованих на забезпечення успішного подолання військовослужбовцями психотравмуючих обставин 

бойової обстановки, збереження їх психічного здоров'я та боєздатності. Психологічна допомога включає 

два компонента, що розрізняються суб'єктами, об'єктами і змістом заходів, що проводяться:  

а) психологічну підтримку; 

б) психологічну реабілітацію 

Психологічна підтримка спрямовується на актуалізацію наявних і створення додаткових 

психологічних ресурсів, які забезпечують активні дії військовослужбовців на полі бою. У 
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профілактичному плані вона (з метою попередження розвитку негативних психологічних явищ) 

надається всім військовослужбовцям, а як засіб психологічної корекції застосовується по відношенню до 

осіб з симптомами непатологічних і патологічних психогенних реакцій. Досвід роботи з 

військовослужбовцями, що зазнали бойового стресу, накопичений в зарубіжних арміях, дозволяє 

виділити основні способи і засоби психологічної підтримки: комунікативні, організаційні, 

медикаментозні і аутогенні. 

Основними завданнями психологічної реабілітації є: 

- виявлення та діагностика психічних розладів у військовослужбовців; 

- евакуація військовослужбовців, які зазнали психотравматизації, з поля бою; 

- відновлення порушених (втрачених) психічних функцій; 

- формування у осіб, які зазнали бойового стресу, ефективних моделей поведінки в різних ситуаціях, 

навичок саморегуляції психічних станів і ін. 

Одним з головних об'єктів психологічного забезпечення в даний період стають сім'ї офіцерів, 

прапорщиків, військовослужбовців за контрактом. Подружжя, діти, інші родичі повинні виявитися 

психологічно і морально підготовленими до довготерпіння до наполегливої відновленню контактів 

військовослужбовця з його колишніми друзями, залученню його в активне життя військової частини, 

гарнізону, в культурно-дозвільні заходи. Морально-психологічний стан повернулися з районів бойових 

дій необхідно постійно відстежувати і своєчасно коригувати.  

Таким чином, психологічний супровід бойових дій військ являє собою процес безперервного 

моніторингу (відстеження, виявлення, аналізу та оцінки) психологічних умов виконання бойових завдань, 

здійснення психологічної підтримки військовослужбовців та проведення психологічної реабілітації з 

особами, що зазнали травмуючого впливу психогенних факторів бою психологічна реадаптація являє 

собою процес відновлення в учасників бойових дій психологічного ресурсу, необхідного для 

повноцінного життя і активного соціального функціонування в умовах мирного життя. 
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Undoubtedly, among the major innovations in education, at least three of them constitute a peculiar challenge of 

the present. There is modernization, commercialization of education and regionalization of education and upbringing. 

Originality of the educational situation, a certain ‘artificial’ character of education inherent in pedagogic and scientific 

schools beginning with Socrates undergoes destruction by globalization processes and global market in particular. 

According to the French sociologist J. Baudrillard, consumerism in the modern world turns into certain 

dependence, and thus oniomania develops. For such individuals, goods lose their importance and are gradually 

turning into the symbol of affiliation with a certain social medium, a group, etc., and the very consumption is 

gradually turning into the sense of life.  
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Taking into consideration the mentioned conditions, in the society of consumption education and knowledge 

obtainment constitute a certain advertised and informationally formatted product that requires involvement of 

managers and marketologists in its selling, performing advertisement actions and campaigns.  

However, modification and especially commercialization of education are quite dangerous to the classical 

institution of education. Whereas education as another global commercial trend threatens the very institutional 

foundations and its contents. P. Altbach, director of the Center for International Higher Education at Boston College, 

admits it and mentions that higher education is being more and more frequently studied as goods that can be sold and 

bought the same way as any other goods. Nowadays, commercialization of this sphere is reaching the level of global 

market. Indeed, the World Trade Organization (WTO) is already considering the issue of inclusion of higher education 

in the sphere of its interests; as a result, import and export of educational services might become the subject of the 

sophisticated procedures of the organization and legal regulation of its decisions [2]. Thus, within the unified 

transnational system of education, the key role will be played by more financially provided educational institutions. If 

the similar phenomenon occurs, higher education in all its manifestations will become the object of free trade rules.  

The American sociologist J. Bloom claims that for the past several decades, one of the disputable issues 

regarding higher education has been the idea of recognizing education as a social good (adding value to society, 

teaching its citizens) or a private good (aimed at gaining money and satisfaction from getting privileges as a result 

of education obtainment). The logics of discussion dictate that if higher education is a private good, than those 

getting benefits from it – i.e. students – must pay. If higher education is primarily a social good, then society is 

obliged to provide support [1]. 

As a result, in many countries' investments of a big part of budget in education have been stopped or decreased. 

D. Kipr mentions that under such conditions public academic institutions asked to finance the bigger part of their 

expenses through increasing tuition fees becoming more and more commercial and selling their services on the 

market.  

Generally, for the past decades the cost of higher education services has drastically increased. Requirements 

of mass access in combination with increasing expenses of scientific research universities exert bigger pressure on 

the states to provide financing. That is why state bodies in many countries have shifted financial responsibility for 

higher education on the ‘users’, i.e. students and their families. In several cases, credits and other financing 

programs have been introduced.  

One of the issues with the modern accent on a private good constitutes the fact that research universities are 

state establishments. Within the long-term perspective, fundamental research, for example, might lead to 

commercially valuable products, but the research itself usually brings little income. Fundamental research is a 

social good, and thus it requires support. Research universities are in the need of main research infrastructure, 

including talented (and often highly-paid) professors, modern laboratories and other objects, as well as PhD 

students. Moreover, many services provided by research universities are non-commercial. Research universities 

asked to commercialize their scientific research and other events. It might disfigure their most important missions 

and weaken them within the long-term perspective. However, research universities can sponsor a wide range of 

services including concerts, performances, art exhibitions and sometimes museums bringing income.  

Thus, mass higher education is designed for providing access for students from all social classes. The idea of 

a social good as a key factor of higher education support is directly connected with the role academic institutions 

might play in the society. Operation of higher educational institutions – from cultural and information-enlightening 

activities to fundamental research – is directly connected with the social good.  

It is worth mentioning that private higher school is quickly spreading in many parts of the world and is currently 

enrolling more than a half of all students in most Latin American and other countries. Except for several training 

establishments in the USA and Japan, private training institutions are usually not prestigious, have restricted objectives 

and programs, depend on exclusively income obtainment for the sake of survival. Most of them are formal or informal 

commercial schools. Private sector in higher education is defined as a private good whose students anticipate career 

progress. Privatization of state higher education contributed to narrowing the role of universities. In many countries, state 

universities are getting now a smaller part of their budget from state sources. As a result, they are to have their own income 

from tuition fees, research, consulting, commercial enterprises and other sources.  

Marketization of higher education is closely related to privatization. Functions of a university are increasingly 

submitting to market tendencies. Under such conditions, valuation and support are given to the knowledge able to 

bring income. Those fields of knowledge, bringing small income are considered non-efficient, and tuition fees 

constitute an example for operation of market forces.  
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All the above mentioned challenges are connected with the requirements of the market regarding universities. 

However, this tendency creates a huge contradiction between new accents and the role universities have been 

playing during the past century concerning providing the increasing number of students with the access to higher 

education. More sophisticated goals require bigger and more complicated academic institutions. 

In 1963, C. Kerr noticed that universities need bigger and more complicated administration and management 

structures to perform all of their new roles. This need is a requirement of higher responsibility – concerning not only 

money spending, but also fulfilling many aspects of the training enterprise including performance of students and 

efficiency of faculty members. Traditional academic administrations that generally take major decisions do not operate 

well within the large, sophisticated establishments of the 21st century. Universities are in the need of administrative 

structures able to coordinate different elements of the institution and to carefully define and measure resources.  

Particularly, not far than three decades ago American sociologists A. Toffler and D. Bell admitted that 

education and knowledge are strategic resources of the epoch of postindustrialism. At the same time, the 

expression of F. Bacon ‘knowledge is power’ gets confirmed [2]. It is not a surprise, that these are intellectuals 

who constitute the dominant part of the richest Americans. Just each fifteenth of those constituting the 1 % of the 

richest Americans have  obtained income as capital gain, while more than a half of representatives of the group 

occupy administrative positions at big companies, about one third is represented by practicing doctors and lawyers, 

and the other third contains people of creative professions including professors and lecturers’ [2]. Considering the 

fact that 1 % of Americans possess 80 % of wealth in the United States, the above mentioned figures 

unambiguously show that power in the USA (and thus in the whole world) belongs to those who develop and use 

their intellect in the goal-rational way. 

It is necessary to mention that technically commercialization has performed a drastic fall of the prestige of 

science and the system of education. Nowadays, thousands of different ‘pseudouniversities’ have been established 

on the basis of small private enterprises and social organizations. To a larger extent, the processes of 

commercialization have also influenced the quality of providing educational services and have shaped another 

worldview and attitude to obtaining knowledge in general. 

Finally, the current reform of higher education presupposes strict compliance of universities (educational 

cycles, their contents, duration etc.) with requirements of big business as a source of working places. All these 

processes support the logics of ‘diploma depreciation’ described by the American sociologist R. Collins already 

30 years ago. The higher education diploma turns from the certificate of high intellectual merits and the social 

status of a person into a plain card certifying minimal social competence – like a passport or driving license. 

Conceptually, commercialization is optimized for the growth potential of this sector. Taking into account all the 

above mentioned conditions, one might claim that commercialization of the system of education is a peculiar trend 

of the consumption society which introduction must be maintained with caution and prudence for the sake of 

preserving the traditional values of the system of education. 
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ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ ПОЛІТИКИ ПОСТРАДЯНСЬКИХ КРАЇН: ДОСВІД ЕСТОНІЇ 
 

Рівноправні відносини між чоловіками і жінками приносять як соціальну, так і політичну і економічну 

вигоду для громадськості в цілому і окремо для кожного індивіда. 

Прямо чи опосередковано із гендерною нерівністю пов’язано багато соціальних проблем, починаючи 

від насильства у сім’ї і завершуючи на багато меншим представництвом жінок в управлінні [7]. 
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У нашій роботі ми досліджуватимемо досвід однієї з країн пострадянського простору, яка демонструє 

високі результати на усіх рівнях розвитку. Естонія, як і Україна, у 1991 році вийшла зі складу Радянського 

Союзу.Для того, щоб покращити ситуацію із гендерною рівністю в Україні, на нашу думку, необхідно 

прослідковувати діяльність інших країн з цього питання. Враховуючи певну спільність української та 

естонської історії, вважаємо виправданим аналіз досвіду Естонії.  

У 2019 році Естонія посіла 18 місце у рейтингу гендерної рівності (SDG Gender Index). Для 

порівняння, Україна у цьому рейтингу займає 46 місце. Найвищий рівень гендерної рівності за даним 

рейтингом посідає Данія. Гендерний індекс SDG в 2019 році вимірював стан гендерної рівності, 

узгоджений з 14 із 17 цілей сталого розвитку (ЦРД) у 129 країнах та 51 питання, що стосується здоров’я, 

ґендерного насильства, зміни клімату, гідної роботи та інших[1]. 

Здавалося б, країна, яка стабільно займає місця у першій двадцятці рейтингу гендерної рівності та має 

високі показники добробуту і економічного розвитку, мала б демонструвати і рівну оплату праці жінкам 

і чоловікам.Найбільший гендерний розрив за 2015 рік спостерігався саме в Естонії – 26,9%. Це означає, 

що за однакову роботу жінки і чоловіки отримували не однакову оплату [6]. 

Під час працевлаштування та побудови кар’єри жінки стикаються з розривом у заробітнійплаті та 

доходах між чоловіками та жінками. Це – одна з найбільш стійких форм дискримінації. Розриви у 

заробітній платі характерні не тільки для малокваліфіковани хродів занять; вони також зустрічаються у 

високо кваліфікованихпрофесіях [3]. 

Негативний гендерний разрив, тобто заробітні плати жінок більше, ніж чоловіків, спостерігали в 

Словенії в 2009 році і склали -0,9%. Лідерство у гендерному розриві у величині гендерного розриву у 

оплаті праці, як зазначено вище, належить Естонії, у другому місці за підсумками 2015 року – Чехія 

(22,5%). Це, здавалося б, дозволяє припустити, що більший гендерний розрив характерний для 

постсоціалістичних країн, що поступаються за рівнем економічного розвитку індустріально розвиненим. 

Незважаючи на це, Чехія Німеччина (22%), Австрія (21,7%) та Великобританія (20,8%), які слідують за 

вищезазначеними країнами, це спростовують [6]. 

Ще у 2009 році було проведено велике соціологічне дослідження, яке константувало, що лише 6% 

естонців вважали гендерну нерівність серьезною соціальною проблемою [7].Однак це не означає, що 

проблем, пов’язаних із гендерною рівністю, у них немає. Жінки традиційно переважають в тих сферах 

діяльності, які в суспільстві вважаються дуже важливими, але цінуються при цьому не дуже високо 

(наприклад, соціальна сфера, охорона здоров’я та освіта). Чоловіки, в свою чергу, домінують в таких 

сферах діяльності як будівництво, енергетика, вантажоперевезення. Чоловіків значно більше жінок серед 

працівників на керівних посадах (наприклад, в законодавчій сфері, серед чиновників і керівників вищої 

ланки), так і серед кваліфікованих і ремісничих робітників, а також серед операторів обладнання та 

верстатів. Жінки, навпаки, переважають серед працівників сфери обслуговування і торгівлі, чиновників і 

висококваліфікованих фахівців [4]. 

Як відомо, середньоєвропейські показники представництва жінок у парламентах складають 23% 

порівняноіз 14% загальносвітовими[5].Саме тут Естонія демонструє позитивніші результати для жінок, 

які навіть перебільшили представництво у парламенті чоловіків. Естонська державна служба порівняно 

молода, понад  50% цивільних службовців віком до 40 років і третину віком до 30 років. 42% державних 

службовців–чоловіки та 58% жінки [2]. Соціологічне дослідження, яке зазначено вище, засвідчило також, 

що думки з приводу придатності жінок на вищі керівні посади також розділилися приблизно на дві рівні 

частини. Трохи менше половини естоноземельцев вважали, що жінка підходить на роль керівника вищої 

ланки, а трохи більше респондентів вважали, що це залежить від жінки.  

Сьогоднішнєтрудовежиття в глобалізованомусвіті часто дуже напружене і пов’язане з 

жорсткоюконкуренцією, а такожвимагає гарного планування часу. Сім’я також вимагає більше часу. 

Дійсно, в Естонії, порівняно з багатьма іншими державами (наприклад, ЗахідноїЄвропи), відносно добре 

розвинена система догляду за дітьми. В Естонії найтриваліша зі 100% оплатою материнська відпустка у 

зв’язку з вагітністю та пологами в світі, вона становить 62 тижні. За естонського законодавства право на 

декретну відпустку має не тільки мати, а й батько. З 1 липня 2020 року батьківська відпустка зі 100% 

оплатою становитиме 30 днів. Попри це, за даними естонського Міністерства соціальних справ [7], більше 

половини матерів неповнолітніх дітей економічно залежать від свого партнера. 

Гендерна рівність є однієюіз 17 цілей сталого розвитку, які ухвалені на саміті ООН 2015 року, 

підписаних 193 країнами. Ці цілі мають бути реалізовані до 2030 року. Навіть скандинавські країни, 
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індекс рівності в яких нині найкращий, повинні докласти величезних кроків для досягнення цієї 

мети.Загальний середній світовий показник гендерної рівності– 65,7 балів. На мові фахівців – це не дуже 

хороший результат для всього людства. Найскладнішими питаннями, як і раніше, залишаються: 

присутність жінок в парламенті і представленість у політичному житті, рівна оплата праці, прояви 

насильства і агресії на адресу жінок [9]. 

Міністерство соціальних справ Естонії [7] надає такі рекомендації щодо гендерної політики: сприяти 

просуванню жінок на провідні позиції і вищі керівні посади, щоб зменшити вертикальну сегрегацію ринку 

праці; розвивати заходи по зменшенню відтворення стереотипів в освіті та вихованні;  ширше 

активізувати використання гнучких форм праці, що, в свою чергу, сприяло б поєднанню батьками роботи 

і сімейного життя і пом’якшило б подвійне навантаження жінок; підвищити роль чоловіків у сімейному 

житті, сприяючи їх більш активній, ніж раніше, участі у виконанні домашніх робіт і догляду за дітьми. 
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СИГНАЛЬНА МОДЕЛЬ МОВЛЕННЯ ЛЮДИНИ 
 

Основною ідеєю є визначення бінарних ознак людини на основі фізичних характеристик мовлення, таких 

як тривалість та гучність. Які в свою чергу допоможуть зробити висновок щодо соціонічного типу суб'єкта. 

Дослідження базується на порівнянні тривалості кожного окремого слова та паузи в мовленні 

суб'єктів з синтезованим мовленням, як емоційно незабарвленого суб'єкта. Для цього експерименту 

https://data.em2030.org/2019-sdg-gender-index/explore-the-2019-index-data
https://web.archive.org/web/20080809032559/http:/www.riigikantselei.ee/%20failid/Public_administration_in_Estonia.pdf
https://web.archive.org/web/20080809032559/http:/www.riigikantselei.ee/%20failid/Public_administration_in_Estonia.pdf
http://masters.donntu.org/2014/iem/barabashina/library/article9.htm
http://www.icps.com.ua/assets/uploads/%20files/genderna_pol_tika_s.pdf
https://www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/Ministeerium_kontaktid/Valjaanded/toimetised_20103rus.pdf
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потрібно відокремити слова та паузи в мовленні. А отже, торкнемося теми розпізнавання мовлення, а саме 

сегментації мовних сигналів. 

Сегментацією мовних сигналів називається детектування звукової активності VAD - оцифрованої мови 

(англ. - Voice Activity Detection), тобто дискретизованого і проквантованного мовного повідомлення. [1] 

Потреба в сегментації мовних повідомлень виникла разом з необхідністю виявлення точних кордонів, що 

розділяють періоди мови і періоди шуму. Пропонований в статті метод VAD оснований  на вейвлет-перетворенні. 

Вейвлет аналіз являє собою особливий тип лінійного перетворення сигналів та відображуваних цими 

сигналами фізичних даних про процеси і фізичні властивості природних середовищ і об'єктів. Базис 

власних функцій, за яким проводиться розкладання сигналів, володіє багатьма спеціальними 

властивостями і можливостями. 

Вейвлет - узагальнена назва сімейств математичних функцій певної форми, які локальні в часі і по 

частоті, і в яких всі функції виходять з однієї базової (породжує) за допомогою її зсувів і розтягнень по осі 

часу. Термін "вейвлет" (wavelet) в перекладі з англійської означає "маленька (коротка) хвиля". [2] 

Головні ознаки вейвлетів. 

Обмеженість. Квадрат норми функції повинен бути кінцевим: 

||𝛹||
2

=  ∫
∞

−∞

|𝛹(𝑡)|2𝑑𝑡 <  ∞ 

Локалізація. ВП на відміну від перетворення Фур'є використовує локалізовану вихідну функцію і в 

часі, і по частоті. Для цього достатньо, щоб виконувалися умови: 

|𝛹(𝑡)| ≤ 𝐶(1 + |𝑡|)−1−𝜀 та |𝑆𝛹(𝜔)| ≤ 𝐶(1 + |𝜔|)−1−𝜀 , при 𝜀 <  0 
Нульове середнє. Графік вихідної функції повинен осцилювати (бути знакозмінних) навколо нуля на 

осі часу і мати нульову площу: 

∫
∞

−∞

𝛹(𝑡) 𝑑𝑡 =  0 

Вейвлет-перетворення (ВП) одновимірного сигналу [3] - це його представлення у вигляді 

узагальненого ряду або інтеграла Фур'є по системі базисних функцій 

                                           𝛹𝑎𝑏(𝑡)  =  
1

√𝑎
𝛹(

𝑡−𝑏

𝑎
),                                        (1) 

сконструйованих з володіючого певними властивостями материнського (вихідного) вейвлета 𝛹(𝑡) за 

рахунок операцій зсуву в часі (b) і зміни часового масштабу (а). 

Множник 
1

√𝑎
 забезпечує незалежність норми функцій (1) від масштабуючого числа (a). Для заданих 

значень параметрів a і b функція 𝛹𝑎𝑏(𝑡) і є вейвлет, що породжується материнським вейвлетом 𝛹(𝑡). 

 Для реалізації сегментування з різноманіття існуючих вейвлетов виберемо вейвлет Добеши, 

зображений на рис. 1. Такий вибір обумовлений легким переходом від безперервного вейвлет-

перетворення (БВП) до дискретного (ДВП), коли для розрахунку ВП не потрібно обчислювати функцію 

вейвлета цілком, а досить використовувати його коефіцієнти, причому їх буде стільки, який порядок 

самого вейвлета. За рахунок чого зменшимо і обсяг, і час обчислень. 

 
Рисунок 1. Вейвлет Добеши 
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Приклад. Для експерименту буду обрано аудіокнигу, прочитану різними суб'єктами, та додатково 

синтезовано мовлення бота за допомогою того ж самого тексту. 

В подальшому, кожну з аудіодоріжок було розділено на періоди мовлення та пауз за допомогою 

сегментації мовних сигналів на основі вейвлет-перетворення з використанням вейвлету Добеши. 

Проаналізувавши отримані дані про тривалість окремих слів на пауз та порівнявши з емоційно 

незабавленими даними синтезованого мовлення, було визначено бінарні ознаки кожного з суб'єктів. 

Приклад порівняння зображено на рис. 2, видно, що паузи між словами синтезованого мовлення знаходяться 

приблизно на одному рівні і лише паузи між реченнями є довшими. Для інших суб'єктів, можна спостерігати, що між 

деякими словами паузи взагалі відсутні, а паузи між реченнями ще більше виокремлюються. 

На основі отриманих даних було визначено бінарні ознаки суб'єктів, що допоможе в виявленні їх 

соціонічного типу. 

 
Рисунок 2. Порівняння тривалості пауз між словами 

 

Отже, у цій роботі досліджувався інформаційний метаболізм людини на основі фізичних 

характеристик його мовлення. Було синтезовано емоційно незабавлене мовлення та використано 

сегментацію мовного сигналу на основі вейвлет-перетворень для розділення звукового сигналу на періоди 

мовлення та паузи. На основі порівняння отриманих даних було зроблено висновок, щодо бінарних ознак 

суб'єктів. За допомогою цих бінарних ознак можна зробити висновок щодо соціонічного типу людини. 
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БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНЕ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ НА ОСНОВІ СУБ’ЄКТИВНИХ 

МОДЕЛЕЙ В УМОВАХ РЕВЕРСУ РАНГІВ 
 

Процес прийняття рішень є обов'язковим етапом будь-якої цілеспрямованої діяльності. Такий процес 

відносно складних систем з людським фактором щодо їх можливої поведінки в майбутньому отримало 

назву передбачення. При цьому не тільки невірні, але й неефективні рішення приводять до втрат або 

нераціонального використання фінансових, трудових, екологічних, енергетичних та інших ресурсів. У 

зв'язку з цим проблема розробки науково обґрунтованої методології прийняття ефективних рішень є 

однією з актуальних наукових проблем.  

Автором досліджено явище реверсу рангів зміни порядку ранжування альтернатив при додаванні чи 

вилученні альтернативи. Проведено моделювання появи цього явища в різних методах синтезу МАІ: 

дистрибутивному, ідеальному, мультиплікативному та у методі групового врахування бінарних 

відношень переваг альтернатив. Виявлені випадки прояву реверсу рангів в цих методах синтезу в 

залежності від властивостей альтернативи, що додається. Також розглянуто проблему реверсу рангів при 

багатокритеріальному оцінюванні.  

Відзначимо, що цей феномен проявляється тільки при зміні множини альтернатив, тому за умови 

сталості цієї множини він непомітний і нешкідливий. Проте на практиці така умова часто порушується і 

феномен реверсу рангів може проявитися. Відзначимо, що він може і не проявитися при зміні числа 

альтернатив. Іншими словами зміна числа альтернатив є необхідною, але недостатньою умовою прояви 

реверсу рангів. Сааті Т. [3] cтверджував, що причиною реверсу рангів є наявність хоча б однієї пари 

близьких копій альтернатив, тобто альтернатив, що розрізняються за всіма критеріями не більше ніж на 

𝜀%. Відсутність близьких копій альтернатив не є достатньою умовою відсутності реверса рангів. На 

сьогоднішній день існує низка робіт, присвячених дослідженню появи реверсу рангів при використанні 

різних лінійних синтезів МАІ, таких як дистрибутивний і «ідеальний» синтези, а також інших методів 

багатокритеріального прийняття рішень, таких як DEAHP, ELECTRE, TOPSIS, «лінія» і інші. 

Встановлено, що реверс рангів може виникнути в кожному з цих методів. При цьому, поява реверсу в 

дистрибутивному і ідеальному синтезі залежить як від властивостей додавання альтернативи, наприклад, 

альтернатива-копія або альтернатива, оптимальна по одному з критеріїв, так і від взаємозв'язку між 

оцінками альтернатив за критеріями та вагами критеріїв. 

Постановка задачі багатокритеріального прийняття рішень.  

Розглянемо постановку задачі багатокритеріального прийняття рішень [1]. 

Дано: 

 𝐴 = {𝐴𝑖|𝑖 = 1, … , 𝑁} – множина альтернативних варіантів рішень; 

 С = {𝐶𝑗|𝑗 = 1, …, M} – множина критеріїв;  

 𝑎𝑖𝑗 – вага альтернатив 𝐴𝑖 за критерієм 𝐶𝑗; 

 𝑤𝑗
𝐶  – вага критерію 𝐶𝑗, 𝑤𝑗

𝐶 > 0, ∑ 𝑤𝑗
𝐶𝑀

𝑗=1 = 1. 

Потрібно: 

 знайти глобальні ваги 𝑤𝑖
𝑔𝑙𝑜𝑏

 альтернатив 𝐴𝑖, 𝑖 = 1, … , 𝑁; 

 обрати «оптимальну» альтернативу. 

Оптимальною є альтернатива, що має максимальну глобальну вагу. Альтернатива оптимальна по 

одному з критеріїв, якщо вона має максимальну вагу за цим критерієм.  

Реверс рангів (РР) – це зміна рангів альтернатив при додаванні чи вилученні альтернативи, коли 

множина критеріїв оцінювання альтернатив та ваги критеріїв залишаються незмінними та не змінюються 

оцінки альтернатив за критеріями [1]. 

Види реверсів рангів.  

1. Зміна знаку переваги між старими альтернативами. 

2. Зміна оптимальної альтернативи. 
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3. Зміна рангів альтернатив при їх попарному розгляді в порівнянні з розглядом всіх альтернатив 

одночасно. 

Отже, продемонструємо на прикладі явище реверсу рангів.  

Приклад. Припустимо є задача вибору замовником з закордону аутсорс компанії в Україні для 

розробки програмного забезпечення на основі суб’єктивних оцінок експертів. Усі оцінки та відгуки 

українських аутсорс компаній можна отримати з сайту dou.ua.  

Збереження рангів альтернатів – властивість, яку можна сформулювати таким чином [2]: 

∀1 < 𝑖, 𝑗 ≤ 𝑛 [
{(𝑟𝑖 > 𝑟𝑗)

|𝐴|
= 𝑛} →

{(𝑟𝑖 > 𝑟𝑗)

|𝐴′|
= 𝑛 + 1}], 

де 𝐴 = {𝑎𝑖}, 𝑖 = (1, 𝑛), множина альтернатив; 𝐴′ = 𝐴⋃𝑎𝑛+1; 𝑟𝑖 , 𝑟𝑗 – ранги альтернатив  𝑎𝑖 , 𝑎𝑗 

відповідно. Іншими словами, співвідношення рангів альтернатив не залежить від їх кількості.  

Наведемо приклад порушення цієї умови при використанні паралельного методу обробки матриці 

парних порівнянь (МПП) і адитивної функції їх корисності для обчислення рейтингів альтернатив. 

Для простоти експерименту візьмемо тільки три критерії з п’яти (Компенсація(A), Умови праці (B) та 

Кар’єра(C)) та припустимо, розглядаючи простий випадок, що критерії рівнозначні між собою, тобто їх 

показники значущості рівні 𝑤𝐴 = 𝑤𝐵 = 𝑤𝐶 = 0,333. 

Перш за все, розглянемо випадок порівняння трьох альтернатив: EPAM Ukraine (𝑎1), SoftServe (𝑎2), 

GlobalLogic (𝑎3). Результати їх порівняння за критеріями А, В, С у вигляді МПП наведені в табл. 1.  
 

Таблиця 1 

Альтернатива 
Критерій А Критерій B Критерій C 

a1 a2 a3 a1 a2 a3 a1 a2 a3 

a1 1.000 0.111 1.000 1.000 9.000 9.000 1.000 0.889 8.000 

a2 9.000 1.000 9.000 0.111 1.000 1.000 1.125 1.000 9.000 

a3 1.000 0.111 1.000 0.111 1.000 1.000 0.125 0.111 1.000 
 

Далі порівняємо їх додаючи четверту альтернативу Luxoft (𝑎4). Результати оцінювання чотирьох 

альтернатив наведені в табл. 2. 

Таблиця 2 

Альтернатива 
Критерій А Критерій B Критерій C 

a1 a2 a3 a4 a1 a2 a3 a4 a1 a2 a3 a4 

a1 1.000 0.111 1.000 0.111 1.000 9.000 9.000 9.000 1.000 0.889 8.000 0.889 

a2 9.000 1.000 9.000 1.000 0.111 1.000 1.000 1.000 1.125 1.000 9.000 1.000 

a3 1.000 0.111 1.000 0.111 0.111 1.000 1.000 1.000 0.125 0.111 1.000 0.111 

a4 9.000 1.000 9.000 1.000 0.111 1.000 1.000 1.000 1.125 1.000 9.000 1.000 

Аналізуючи табл. 2 можна зробити висновок, що при порівнянні чотирьох альтернатив за всіма критеріями 

ступені переваг альтернатив 𝑎1, 𝑎2, 𝑎3 результати не відрізняються від порівняння лише трьох альтернатив. 

За умови незалежності критеріїв за перевагами, рейтинги альтернатив, за якими обчислюються їх 

ранги, визначаються значеннями адитивної функції корисності. Щоб розрізнити випадки трьох і чотирьох 

альтернатив, необхыдно використовувати функцію корисності окремо для кожного з них (за допомогою 

методу МАІ Сааті Т [3]).  

Результати оцінювання трьох і чотирьох альтернатив наведені у табл. 3. З наведених даних можна 

зробити висновок, що при порівнянні чотирьох альтернатив маємо 𝑎1 ≻ 𝑎2. В той самий час, при 

порівнянні трьох альтернатив отримали 𝑎2 ≻ 𝑎1, незважаючи на збереження переваг альтернатив при їх 

парному порівнянні. Таким чином, має місце реверс рангів. 
 

Таблиця 3 

Альтернатива viA viB viC ρi ψiA ψiB ψiC χi 

a1 0.0909 0.8182 0.4444 0.4512 0.0500 0.7500 0.2963 0.3654 

a2 0.8182 0.0909 0.5000 0.4697 0.4500 0.0833 0.3333 0.2889 

a3 0.0909 0.0909 0.0556 0.0791 0.0500 0.0833 0.0371 0.0568 

a4 _ _ _ _ 0.4500 0.0833 0.3333 0.2889 

Ранжування a2>a1>a3 a1>(a2=a4)>a3 



49 

 

Отже, автором було проведено досліджено явища реверсу рангів зміни порядку ранжування 

альтернатив при додаванні чи вилученні альтернативи. Встановлено, що реверс рангів здебільшого 

виникає в задачі прийняття рішень з конфліктними оцінками альтернатив за критеріями. В цьому випадку 

реверс рангів відображає раціональний процес прийняття рішень.  

Метод прийняття рішень, в якому може виникнути реверс рангів, доцільно використовувати в, так 

званих, замкнених системах – системах з фіксованою кількістю ресурсів, до яких належать задачі 

розподілу ресурсів та прогнозування. 
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КОРЕКЦІЯ ЕКСПЕРТНИХ ОЦІНОК НА ОСНОВІ РЕФЛЕКСИВНОЇ МОДЕЛІ 
 

Вступ 

Будуючи аналітичні та предиктивні моделі в соціології, фізіології, психології, фізико-математичній, 

політичній та військовій галузі необхідно розуміти, що їх складовою є не тільки матеріальні, добре 

описані фізикою об’єкти та явища природи. Крім фізичного аспекту, треба брати до уваги й суб’єктивний, 

що тісно пов’язаний з людським фактором, а саме зі здатністю суб’єкта приймати рішення, які не завжди 

можуть бути раціональними з першого погляду. В результаті, все більшого значення набули засоби 

інформаційного і рефлексивного керування. Людина, як частина таких систем – це суб’єкт, що володіє 

совістю, власним досвідом та має певну інтенцію. Вважається, що саме совість керує людським вибором. 

В роботах популярного російсько-американського математика та психолога Володимира Лефевра [1-2] 

[4] совість представлена як незалежний процесор, який працює в кожній людині та керує її поведінкою i 

формує суб’єктивний план такого керування, який пов’язаний з внутрішнім світом людини, тобто, з її 

власними докорами сумління та переживаннями. Саме В. О. Лефевру вперше, в 1991 році, вдалося 

формалізувати i побудувати модель совісті [4]. В роботі «Формула человека. Контуры фундаментальной 

психологии» Володимир Олександрович пропонує та виводить математичну модель індивіда. Завдяки 

використанню моделі суб’єкта вдалося просунутися в розв’язанні декількох нерозв’язаних до цього 

моменту психологічних проблем, які стосуються оцінюючою діяльності людини.  

Окрім базової моделі совісті та логіки її роботи, В.О. Лефевр вводить поняття неперервної моделі 

совісті [1]. В даній моделі базові бінарні зміні були доповненні поняттям вірогідності. Вірогідність, в 

рамках моделі совісті суб’єкта, носить зміст справдження певної результуючої дії індивіда, виходячи з 

його інтенції, досвіду та суб’єктивного сприйняття себе в своєму розумінні. Неперервна модель 

представляє великий інтерес та дає можливість перевіряти побудовані рефлексивні моделі за допомогою 

експериментів та аналізу отриманих даних, використовуючи інтервальні оцінки. Такий підхід, на 

практиці, дає можливість відмовитись від граничних, однозначних оцінок під час експерименту. 

Оскільки неперервна модель дає більше простору для тестування, О.В. Филимонов приводить 

приклади можливих експериментів для перевірок рефлексивних моделей [3]. Зокрема, він приводить 

ситуацію біполярного суб’єктивного вибору в умовах рівності варіантів вибору та отримує, як результат 

моделі – золотий перетин. 

1 Рефлексивна модель людини 
У своїй книзі «Алгебра совести» [1] В.О. Лефевр остаточно формує модель рефлексивної модель 

совісті у вигляді: 



50 

𝐴 = (𝑏 → 𝑎) → 𝑐 = 𝐹(𝑐, 𝐹(𝑎, 𝑏)) 

де змінна А – фактична поведінка індивіда – 𝐴 = 0 носить зміст того, що суб’єкт піддався спокусі, 

𝐴 = 1 означає що індивід не піддався спокусі. Змінна  с представляє зовнішній світ. с = 0 означає, що 

світ підштовхує індивіда до спокуси. с = 1 – означає встояти. Вираз (𝑏 → 𝑎) є представленням образу 

себе. (𝑏 → 𝑎) = 0 означає, що індивід бачить себе таким, що піддався спокусі . (𝑏 → 𝑎) = 1 – означає, 

що індивід бачить себе таким, що встояв від спокуси. При цьому змінна 𝑎 відповідає образу світу у 

суб’єкта, тобто має сенс досвіду індивіда. З досвіду суб’єкт може мати уявлення про те, що світ його 

підштовхував до спокуси (𝑎 = 0) або до того, щоб той встояв (𝑎 = 1). У свою чергу, змінна 𝑏 відповідає 

образу себе в образі себе. Всі зазначенні зміні є булевими. 

При формулюванні неперервної моделі, вводиться поняття про те, що змінні 𝑎, 𝑏, 𝑐 приймають 

значення 1 з ймовірностями 𝑥2, 𝑥, 𝑥1 незалежно одна від одної. Простими перетвореннями можна зайди 

ймовірність того, що значення 𝐴 є 1 з вірогідністю 𝑋. 

𝑋 = 𝑥1 + (1 − 𝑥1)(1 − 𝑥2)𝑥 
Беручи до уваги, третю теорему про рефлексію [1], сформовану В.О. Лефевром, можна стверджувати 

що ми можемо говорити про інтернаціональний вибір, якщо вираз неперервної моделі доповнено умовою 

𝑥 = 𝑋, тобто суб’єкт такий, що його суб’єктивна інтенція завжди відповідає об’єктивній готовності 

зробити вибір. У такому випадку рівняння неперервної рефлексивної моделі буде переписано у вигляді: 

𝑋 = 𝑥1 + (1 − 𝑥1)(1 − 𝑥2)𝑋 
Вирішенням цього рівняння є: 

𝑋 = {

𝑥1

𝑥1+𝑥2−𝑥1𝑥2
, якщо 𝑥1 + 𝑥2 > 0  

будь − яке число з інтервалу [0,1], якщо 𝑥1 = 0, 𝑥2 = 0
                                (1) 

З отриманого результату, можна сформулювати, що величина  𝑋, яку ми інтерпретуємо, як 

ймовірність, змінюється хаотично в околицях точки 𝑥1 = 0, 𝑥2 = 0. Таким чином, поблизу цієї точки не 

може бути передбачено не тільки конкретний вибір суб’єкта, але й навіть вірогідність, з якою цей вибір 

може бути зроблений. 

2 Обернена задача: визначення об’єктивного на базі суб’єктивної оцінки 

В отриманій моделі та за допомогою експериментів запропонованих В.О. Лефевром є можливість 

теоретично отримати вибір, який зробить конкретний індивід, виходячи з відомих об’єктивних та 

суб’єктивних факторів. Крім цього, побудована неперервна модель дає можливість роздивитись обернену 

задачу, а саме намагатися покращити оцінку індивіда, розуміючи всі об’єктивні та суб’єктивні фактори. 

Тобто вираження 𝑥1 = 𝑓(𝑋), з відомими іншими параметрами. Одна з відомих таких моделей має 

ключове обмеження – суб’єкт має бути проінформований наперед експерименту яке  середнє значення 

запропонованих експериментальних даних та при цьому кожне нове пред’явлення має відповідати 

середнім значенням із всього експерименту. Такі обмеження, математично можна виразити, як: 

𝑥1 = 𝑥2 
Тоді модель можна спростити: 

𝑋 =
𝑥1

2𝑥1 − 𝑥1
2

=
1

2 − 𝑥1
 

А також виразити рівняння для отримання пред’явлених даних, з урахуванням рефлексивної моделі 

людини: 

𝑥1 = 2 −
1

𝑋
=

2𝑋 − 1

𝑋
 

Аналогічно роздивимося випадок оцінки в протилежному напрямку, у випадку оціни вірогідності 

значення не 1, а 0: 
2(1 − 𝑋) − 1

(1 − 𝑋)
=

1 − 2𝑋

1 − 𝑋
= 1 −

𝑋

1 − 𝑥
=

𝑋∗

1 − 𝑋∗
 

Дана модель була протестована, та успішно покращувала результати оцінок у класичному 

експерименті оцінки «сірості» аркушу паперу відносно чисто білого та чорного. При цьому, обмеження 

запропонованої моделі залишаються суттєвими. 

Для формування більш придатної для практичного використання математичної моделі, була 

розроблена удосконалена модель. В побудованій моделі не потрібно заздалегідь знати про середнє 

значення пред’явлених об’єктів для оцінки. При цьому, додається необхідність динамічно враховувати 



51 

середні значення після кожного пред’явлення. Практично, це дозволяє значно розширити масштаби 

областей використання побудованої моделі для підвищення якості експертної оцінки без втрати точності 

оцінок, порівняно з іншими моделями. 

Після базових перетворень виразу (1) для отримання необхідного значення 𝑥1 отримуємо вираз: 

{
𝑥1 =

𝑋𝑥2

(𝑥2 − 1)𝑋 + 1
 

𝑥1 ≠ 0, при 𝑋 = 1 та 𝑥2 = 0 

 

Висновки 
Отже, неперервна рефлексивна модель оцінюючої діяльності людини, запропонована В.О. Лефевром, 

може використовуватися не тільки для аналізу оцінок людей та побудови моделей відносно результатів 

таких оцінок, але й для покращення результатів експертних оцінок з врахуванням суб’єктивних факторів. 

Запропонована в даній роботі модель підвищення якості експертних оцінок значно розширяє області 

практичного використання рефлексивного підходу. Враховуючи перспективність та актуальність 

отриманих результатів, планується продовжити дослідження в цьому напрямку. 
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КЛІТИННІ АВТОМАТИ В ОБМЕЖЕНІЙ ОБЛАСТІ З ПЕРЕШКОДОЮ 
 

Клітинні автомати (КА) з минулого століття були однією з найважливіших галузей теоретичної інформатики 

[1, 2]. Крім того, у клітинних автоматів є багато важливих застосувань, наприклад, у фізиці, моделювання руху 

пішоходів, розпізнавання образів, дослідження мозку, квантової механіки, в теорії обчислень.  

Зазвичай всі дослідження зосереджені на самому знайомому КА - грі "Життя" Дж. Конуей, або деяких його 

модифікаціях, наприклад, обліку ймовірності в правилах [1, 2]. Але останнім часом, як в теорії, так і в практиці, 

виникають більш суттєві поліпшення в КА: розвиваються адаптивні правила, асинхронність в правилах 

операції, зниження від абсолютного гомогенності в околах для всіх осередків, використання фіксованих 

подібних сусідів для всіх осередків і залежність від повної регулярності основного клітинного простору.  

Значення досліджень відповідає загальній неоднорідності реальних фізичних просторів, проблем, 

процесів у природі - наприклад, протікання. Моделі КA для таких проблем повинні правильно 

обраховувати таку неоднорідність. Припущене введення неоднорідності базового простору слідує за 

невідомими змінами s в поведінці КA. Це викликає проблему розуміння якісного та кількісного впливу 

нерівномірності базового простору на властивості КА.  

Тому було запропоновано деякі дослідження такої проблеми. Тут описано результати наших 

комп'ютерних досліджень КА типу "гри" моделі "Життя", але на клітинному просторі з "щілинами", які 

мають різну форму та різний розподіл у просторі. В роботі наведемо результати експериментів та 

обговорюємо деякі кореляції поведінки з параметрами неоднорідності. Також тут представлені 

результати різних правил впливу КA. Запропоновані результати можуть бути корисними для розуміння 

некласичної поведінки КА, що може бути цікавим для деяких проблем обчислень на клітинних автоматах.  

Опис постановки задачі  

Спочатку опишемо схему можливого обчислювального експерименту в найпростішій постановці. 

Нехай є розбивка двовимірної площини на клітини. Кожна клітина має множину станів, дискретні кроки 

у часі та правила зміни станів. У випадку сильної антисипації зміна поточного стану залежить від 

можливих майбутніх станів. Для дослідження було обрано задачу з геометрією простору, що відповідає 

добре відомій задачі з зовсім іншої галузі – двощілинного експерименту в квантовій механіці.  
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З плином часу початкова конфігурація буде змінюватись, розповсюджуючись у просторі і потенційно 

проходячи через отвори 𝐿1
 та 𝐿2

  (довжину яких беремо для простоти однаковою, на рис. 1 взято L=1). У 

випадку класичних КА значення стану однозначне, тобто кожна клітина КА має один стан в даний момент 

часу, а конфігурація чітко визначена.  

У випадку сильної антисипації з‘являється можливість багатозначності станів окремої клітини в 

кожний момент часу та одночасна багатозначність конфігурацій системи. Це нагадує структуру класичної 

квантової механіки, коли є хвильова функція, яка дає розподіл ймовірностей різних станів, з яких 

обирається один процес вимірювання. Для таких КА можна ввести аналог ймовірносних концепцій за 

рахунок обчислення числа гілок багатозначного КА, що приходять в кожну клітину.  

Ілюстрація двох-щілинного експерименту з КА виглядає таким чином:  
 

 
Рис. 1. Геометрія області та початкові дані. 

Білим кольором позначені вільні клітини (стан 0), чорним — непроникнені клітини, що відповідають 

перешкоді, сірим - клітини (стан 1), які складають початкову множину M 
 

 
Рис. 2 Приклад результатів комп‘ютерного експерименту (20 кроків) 

 

Тому в результаті обчислювального (дуже ресурсоємкого) експерименту проблеми, що наведено 

вище, можна сподіватись отримати розподіл нормованої кількості можливих гілок, що може корелювати 

з розподілом ймовірностей в реальному квантово-механічному двох- щілинному експерименті. Більш 

того, можна висунути гіпотезу, що квантово-механічна теорія має своїм механізмом виникнення саме 

сильної антисипації (вважаючи на можливу дискретну структуру простору та часу) на рівні планківського 

масштабу. Також застосування клітинних автоматів з неоднорідним простором дозволяє дозволяє 

моделювати процеси класичних обчислень. 

Література: 
1. Game‘Life‘ http://en.wikipedia.org/wiki/Conway%27s_Game_of_Life  

2. Krushinskiy D., Makarenko A., Cellular Automata with Anticipation. Examples and Presumable 

Applications. AIP Conf. Proc., vol.1303, ed. D.M.Dubois, USA, (2010). P. 246–254.  
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ФРАКТАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПОВЕРХНІ НАНО- І МІКРОРОЗМІРНИХ СТРУКТУР ZNO 

ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО ЗАСТОСУВАННЯ В ФОТОКАТАЛІЗІ 
 

Електричні, механічні та оптичні властивості тонких плівок ZnO сильно залежать від морфології 

поверхні. Останнім часом багато науковців досліджували оптичні, електричні та структурні властивості 

тонких плівок, проте вони мало уваги приділяли дослідженням морфології поверхні на основі вивчення 

фрактальних властивостей [1]. Фрактальний аналіз застосовували для дослідження поверхні фталоціаніну 

цинку (ZnPc) та титанілу фталоціаніну (TiOPc) [2], тонких плівок оксидів олова та індію (ІТО) [3] та 

оксиду цинку [4].Принциповим моментом у застосуванні фрактального аналізу (ФА) до опису стану 

поверхні ZnO є конкретний вибір того фізичного параметра, який найбільш повно описує її характер і 

підлягає фрактальній параметризації [5]. Серед можливих геометричних параметрів просторових форм, 

що утворюються на поверхні, була обрана площа поверхні. 

В даній роботі об’єктами дослідження були поверхні мікроструктур ZnO та наностержнів ZnO, які 

порівнювали з наступними об’єктами [4, 6, 7]: мікрогранулами, настовпчиками та нанодротами ZnO 

(рис. 1). Мікрофотографії отримували растровим електронним мікроскопом РЕММА-102-02 

(ВАТ “SELMI”, Україна). Для аналізу поверхні використовували статистичний підхід для визначення 

деякого набору параметрів, що характеризують цю поверхню. З цією метою використовували 

безкоштовне програмне забезпечення Gwiddion 2.55 [8]. 

У середовищі програми Gwiddion використовують наступний математичний алгоритм знаходження 

площі поверхні. Дані представляють як двовимірне поле даних розміру N × M, де N і M – число рядків і 

стовпців поля даних, відповідно. Справжня площа цього поля позначається як Lx × Ly, де Lx і Ly – розміри 

вздовж відповідних осей. Інтервал дискретизації (відстань між двома сусідніми точками) позначається Δ. 

Висота поверхні в заданій точці (x, y) може бути описана випадковою функцією ξ (x, y) з заданими 

статистичними властивостями. Площа поверхні оцінювалася методом простої триангуляції [9].  

Для мікроструктур з розвинутою поверхнею та наностержнів ZnO характерні наступні значення 

площі поверхні 10183 мкм2, 10975 мкм2, тоді як для гранулеподібних мікроструктур, наностовпчиків та 

нанодротів ZnO – 7998 мкм2, 7814 мкм2, 9126 мкм2, відповідно. Важливою характеристикою зразків є 

відношення площі поверхні до площі проекції, яке визначає робочу площу поверхі, від чого залежитиме 

фотокаталітична активність зразків. Для гранулеподібних наноструктур, наностовпчиків та нанодротів 

ZnO це значення рівне – 1,255; 1,226; 1,432, а для мікроструктур з розвинутою поверхнею та наностержнів 

ZnO – 1,358 і 1,463, відповідно. Тут слід враховувати роздільну здатність зображення більших структур. 

Мікрогранули розподілені по поверхні зразка рівномірніше, однак наностовпчики на практиці мають 

більшу площу поверхні, оскільки зорієнтовані перпендикулярно до підкладки. 

Для аналізу розподілу коливань висоти наноструктур на поверхні зразка використовували метод аналізу 

профілограм [10]. Використане програмне забезпечення аналізує зображення і визначає геометричну висоту 

між найсвітлішим і найтемнішим пікселем зображення, що відповідають геометричній висоті між найвищим 

піком і найглибшою впадиною досліджуваної поверхні (рис. 1 нижня вставка).  

Для фрактального аналізу структур у даній роботі використовують метод підрахунку кубів, який виводять 

безпосередньо з визначення фрактальної розмірності, заснованому на підрахунку блоків [9]. В основі алгоритму 

лежать наступні кроки: кубічна решітка з постійною решітки l накладається на розширену по z поверхню. 

Спочатку l задається рівною X/2 (де X – це довжина краю поверхні), в результаті виходить решітка з 2 × 2 × 2 = 

8 кубів. Тоді N(l) – це число всіх кубів, що містять хоча б один піксель зображення. Постійна решітки l на 

кожному кроці зменшується в два рази і процес повторюється до тих пір, поки l не дорівнюватиме відстані між 

двома сусідніми пікселями. Нахил графіка log(N(l)) від log(1/l) безпосередньо дає фрактальную розмірність Df. 

(рис. 1). Аналогічним чином було визначено фрактальну розмірність для всіх зразків, а результати подано в 

таблиці 1 для ілюстрації залежності значень фрактальної розмірності та робочої площі поверхні від методу 

синтезу, типу структури та розміру структур ZnO.  
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Рис. 1 Графік визначення фрактальної розмірності методом підрахунку кубів для гранулеподібних 

мікростуктур ZnO. Вставка знизу – профілограма, вставка вгорі – дані лінійної апроксимації 

 

Таблиця 1. Параметри фрактального аналізу для структур ZnO з різною розмірністю, 

синтезованих різними методами 

Назва об’єкта Метод синтезу Геом. розм. 
Площа 

поверх. 

Відношення 

площі поверхні 

до площі 

проектції 

Фракт. 

розмірн. 

Гранулеподібні 

мікроструктури ZnO 

Термічне випар. 

метал. порошку 

Zn          

Діаметр гранул 2–

60 мкм 
7998 мкм2 1,225 2,4914 

Мікроструктури ZnO з 

розвинутою поверхнею 
З парової фази 

Діаметр  

2 – 10 мкм 

Довжина  

до 20 мкм 

10183 мкм2 1,358 2,505 

Наностовпчики ZnO З парової фази 
Діаметр ≈ 1 мкм 

Довжина до 5 мкм 
7814 мкм2 1,226 2,5338 

Наностержні ZnO 

Гідро-

термічний 

метод 

Діаметр  

100–300 нм 

Довжина до1 мкм 

10975 

мкм2 
1,463 2,567 

Нанодроти ZnO 

Електрон. 

розпил. у 

вакуумі 

Діаметр  

60–130 нм 

Довжина до 5 мкм 

9126 мкм2 1,432 2,601 

 

Аналізуючи отримані результати з допомогою таблиці 1, встановлено, що для всіх п’ятьох зразків характерні 

фрактальні розміри між 2 та 3, що дозволяє припустити, що їхня поверхня виявляла фрактальну поведінку 

притаманну 3D об’єктам [11]. Більше того, всі зразки володіють значенням фрактальної розмірності ≥ 2,5, що дуже 

добре для структур – перспективних для використання в сенсорній та фотоелектронній техніці. Крім того 

найбільшу фрактальну розмірність і площу поверхні мають нанодроти ZnO. Виготовлення нанорозмірних 

фотокаталізаторів чутливих до видимого світла є важливим для комерційного застосування у майбутньому. 
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ДИДАКТИЧНІ ПРИНЦИПИ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ У СПОРТИВНОМУ 

ТРЕНУВАННІ 
 

Принципи навчання  або дидактичні принципи – це основні положення, що визначають зміст, 

організаційні форми та методи навчальної роботи [1]. Вперше дидактичні принципи навчання (наочність, 

надійність, зрозумілість, свідомість й активність, систематичність і послідовність) були запропоновані ще 

понад 350 років тому видатним чеським педагогом і прогресивним діячем Яном Амосом Коменським.  

На основі загальнодидактичних принципів розробляють принципи фахових методик, конкретизують 

принципи вивчення окремих дисциплін з урахуванням їх особливостей.  

Педагогічні принципи, які виражають загальні закономірності навчання і виховання, характерні й для 

спортивного тренування. Глибоке пізнання об’єктивних закономірностей спортивного тренування 

привело до розробки і формування на цій підставі специфічних принципів спортивного тренування. 

Для практики спорту важливими є дидактичні принципи, які відповідають запитам сучасного спорту [2]. 

Принцип доцільності та практичності. Дотримання цього принципу дозволяє не лише цілеспрямовано 

засвоювати програмний матеріал, але й досягати відповідної мети при техніко-тактичному та фізичному 
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удосконаленні. При цьому в самому процесі навчання і тренування відкидається все зайве і 

безперспективне. Процес засвоєння всієї системи рухів має носити практичний та прикладний характер.  

Принцип готовності. Принцип вимагає, щоб до проведення навчально-тренувального процесу були 

готові як тренер, так і спортсмен. Тренер має володіти професійними вміннями та навичками практичної 

роботи, а спортсмен повинен мати попередню базову готовність для досягнення успіху в подальшій 

спортивній підготовці.  

Принцип керованості та підконтрольності. Принцип обумовлює зворотній зв’язок між тренером та 

спортсменом. Особливо увага приділяється поточному контролю, що дозволяє вносити відповідні 

корекції в тренувальний процес.  

Принцип позитивної мотивації. Цей принцип дозволяє за рахунок психологічної стимуляції постійно 

підтримувати у спортсменів орієнтацію не лише на заняття певним видом спорту, але й на досягнення 

відповідних спортивних результатів.  

Принцип систематичності. Дотримання цього принципу дозволяє не лише раціонально побудувати 

тренувальну роботу з урахуванням стимуляційних та відновлювальних фаз, але й враховувати 

закономірності адаптації організму спортсменів до тренувальних і змагальних навантажень.  

Принцип смислової та перцептивної «наочності». Основною сутністю цього принципу є аналіз 

смислової та сенсомоторної інформації в процесі виконання рухів спортсменом.  

Принцип планомірності та поступовості. Принцип передбачає стратегічно сплановану програму 

засвоєння рухів, розвитку фізичних якостей та удосконалення спортивної майстерності. Така програма 

має бути розроблена покроково і носити алгоритмізований характер. Окрім цього планується поступове 

ускладнення виконання тренувальних завдань.  

Принцип методичного динамізму і прогресування. Важливо в процесі навчання та тренування 

досягати позитивної динаміки. Тобто, процес навчання та тренування має активно просуватися вперед, 

що обумовлює правильно вибрані засоби та методи та їх ротацію відповідно до поточних завдань.  

Принцип функціональної надлишковості та надійності. Цей принцип передбачає функціональні 

резерви організму спортсмена в процесі засвоєння та удосконалення спеціалізованих рухів, що дозволяє 

ефективно виконувати тренувальні та змагальні дії під впливом утоми та різних чинників, які збивають.  

Принцип міцності та пластичності. Процес засвоєння рухів передбачає формування рухової навички. 

До того ж при досягненні рухової навички необхідно зберігати за нею певну пластичність, тобто 

відповідну варіативність у виконанні.  

Принцип доступності та стимулюючої трудності. Вправи, що виконуються спортсменом, не лише 

повинні бути доступними, але певною мірою мають бути достатньо складними, що стимулює спортсмена 

до повної мобілізації психічних та фізичних можливостей.  

Принцип індивідуалізованого навчання в колективі. Індивідуалізоване навчання в колективі є 

достатньо ефективним в силу порівняння результатів різних спортсменів, обміну досвідом, 

взаємодопомоги, атмосфери суперництва тощо.  

Принцип формально-евристичної єдності. Принцип передбачає діалектичний баланс між 

традиційними підходами до процесу навчання і тренування та новаторством.  

Принцип науково-раціональної та інтуїтивно-емпіричної єдності. Принцип передбачає не лише 

дотримуватись достовірних наукових даних щодо закономірностей засвоєння рухів, але й необхідність 

враховувати евристичний підхід як тренерів практиків, так і самих спортсменів.  

Таким чином, перераховані принципи відображають нормативні науково-методичні положення 

організації спортивної підготовки спортсменів, які мають важливе значення для правильної орієнтації 

діяльності тренера і спортсмена. 
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